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Aika: Torstai 10.3.2016 klo 13.00

Paikka: Mikkelin seudun Muisti ry
Porrassalmenkatu 26, 50100 MIKKELI

Läsnä: Hannu Karttunen, puheenjohtaja
Mirja Tarssanen, varapuheenjohtaja
Pirkko Pöyry
Raimo Nieminen
Pauli Nieminen
Tapani Lyyra
Kaija Kilpeläinen
Paula Nurminen
Impi Jääskeläinen
Sirkka Härkönen
Jaana Strandman, tekninen lautakunta
Keijo Partio, sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta

Päivi Meskanen, sihteeri

Poissa: Reino Rouhiainen
Hannu Toivonen, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

   1 / 15 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.30

   2 / 16 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

    3 / 17 §  Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani
Lyyra ja Kaija Kilpeläinen
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    4 /  18 § Mikkelin seudun Muisti ry:n ja Etelä-Savon Muistiluotsin toiminnan esittely

Toiminnanjohtaja Jaana Koinsaari esitteli Ikäneuvon toimintaa. Ikäneuvo tarjo-
aa monipuolisia palveluja ikäihmisille – kaikki saman katon alla. Ikäneuvon ti-
loissa toimii Mikkelin seudun Muisti ry ja Etelä-Savon muistiluotsi, asiantuntija
ja tukikeskus. Samoin Ikäneuvon tiloissa toimii Mikkelin seudun sosiaali- ja ter-
veystoimen palveluina muistineuvojat, terveystapaaminen ajanvarauksella sai-
raanhoitajan kanssa ikäihmisille ja omaishoitajille sekä sairaanhoitajanvas-
taanottoikäihmisille ilman ajanvarausta. Lisätietoa sosiaali- ja terveystoimen
palveluista voi kysyä Palveluneuvosta puh. 015 211557.
Mikkelin seudun Muisti ry:n ja Muistiluotsi järjestämät toiminnat ovat muisti-
sairaan ja hänen läheisensä arkielämän tukena. Toimintaan kuuluvat ohjaus,
neuvonta ja tiedottaminen, vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta. Lisäksi toimin-
taan kuuluvat muistinvirkistys- ja liikuntaryhmät sekä omaishoitajien Virtapiiri
teatteriryhmät. Tärkeänä osana toiminnassa ovat myös muistikoulut ja koulu-
tukset. Lisätietoa toiminasta saa toiminnanjohtaja Jaana Koinsaarelta, jaa-
na.koinsaari@esmuistiluotsi.fi

    5 /  19 § Vanhusneuvoston talousarvio vuodelle 2016

Käsiteltiin valtuuston hyväksymä vanhusneuvoston budjetti vuodelle 2016.

    6 /  20 § Liikkumisen unelmavuosi -hankkeen esittely

Projektipäällikkö Hannu Korhonen esitteli liikkumisen unelmavuosi -hanketta.
Hankkeen ideana on toteuttaa kokeilukulttuuria ja verkostotyötä. Toiminta al-
kaa kokeilukulttuurista, jossa tuodaan esille ideoita, joista sitten syntyy toimin-
taa. Verkostotyöllä pyritään saamaan kaikki mukaan liikkumaan. Verkostotyös-
sä mukana ovat lapset, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset. Jokainen ryhmä tahol-
laan ja myös yhdessä miettivät uusia ideoita liikkumiseen ja sen toteuttami-
seen. Mottona on: unelmat yhdessä rohkeasti liikkeelle. Asukkaat haastetaan
osallisiksi tuottamaan hyvinvointia josta syntyy liikkumisen unelma vuosi.
Hankkeen aikana järjestetään erilaisia tapahtumia. Tietoa tapahtumista löytyy
sivuilta www.liikkuvamikkeli.fi.
Kokouksessa otettiin esille myös käytössä olevan seniorikortin ikärajan alen-
taminen 70 vuodesta 65 vuoteen. Projektipäällikkö Hannu Karttunen vie asiaa
hankkeen tiimoilta eteenpäin. Lisäksi keskusteltiin, että vanhusneuvosto tekisi
asiasta virallisen aloitteen.

    7 /  21 § Kotiturva -hankkeen kuulumiset

Hannu Karttunen kertoi, että Kotiturva -hanke etenee hyvin. Kotiturva -hanke
on aloittanut yhteistyön kotihoidon kanssa. Kotihoidossa tehdään kokeiluja
niin että teknologiaa lisätään ja kotikäyntejä vähennetään. Lisäksi Hannu Kart-

http://www.liikkuvamikkeli.fi/
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tunen totesi, että asuntojen korjausneuvontaan saatavasta avusta ja korjaus-
neuvojan työstä tuli jakaa tietoa.
Hankkeen työntekijät menevät esittelemään Kotiturva -hanketta lääkäripäiville
Tampereelle. Kotiturva -hanke on myös mukana Mikkelissä 15.6.2016 Vanhus-
työnkeskusliiton järjestämässä valtakunnallisessa Kätketyt äänet tapahtumas-
sa.
Kotiturva -hankkeen projektityöntekijä on vaihtunut. Uutena projektityönteki-
jänä on aloittanut Emma Pukkila

     8 /  22 § IkäArvokas -hanke

IkäArvokas -hanke on yhteisvastuuvaroilla vuosina 2014-2016 toteutettu dia-
koniatyön kehittämishanke, jossa keskiössä ovat yksinäiset, eristäytyneet ja
jostain syystä syrjään jääneet ikäihmiset sekä heidän oman elämänhallinnan
edistäminen.
Hankkeessa on kehitetty etsivän ja osallistavan vanhustyön toimintamalleja,
tuotettu vertaistoiminnan koulutusmateriaalia sekä koottu välittämisen ver-
kostoja hankepaikkakunnille.
Toiminnassa on ollut mukana Savon alueelta kolme seurakuntaa: Mikkeli, Piek-
sämäki ja Varkaus sekä kolme seurakuntaa Varsinais-Suomesta. Lisäksi mukana
on kummiseurakuntia molemmilta hankealueilta. Hanketta hallinnoi Kirkkopal-
velut ry.
IkäArvokas -hankkeen päätöstilaisuus -  Helmiä kätköistä pidetään Lähemäen
seurakuntatalolla to 7.4.2016 klo 12-15.30.
Vanhusneuvoston jäsenet Mirja Tarssanen ja Reino Rouhiainen ovat olleet
hankkeessa mukana.

    9 /  23 § Esper-hankeen kuulumiset

ESPER-työnimellä kutsutun hankkeen tavoitteena on yhdistää Mikkelin kau-
pungin perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito (ml. psykiatria) sekä sovel-
tuvin osin sosiaalityö yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi samalle alueelle, ny-
kyiselle sairaalakampukselle. Hankkeella tavoitellaan parempaa ja kustannus-
vaikuttavampaa palvelua kaikille alueen kunnille ja asukkaille.
Vanhusneuvosto oli yhdessä vammaisneuvoston kanssa kutsuttu 22.2.2016 tu-
tustumaan tuleviin huonemalleihin ja esittämään toiveita toimivuuteen ja
yleisilmeisiin. Lisäksi sovittiin, että vanhusneuvoston jäseniä kutsutaan jatkos-
sakin samanlaisiin tapaamisiin.

  10 / 24 § Lautakunnan jäsenten puheenvuorot

Teknisen lautakunnan edustaja Jaana Strandman kertoi, että Pyöräile ja kävele
-hankkeen loppuraportti on valmis. Keväällä 2016 pidetään pyöräilypäivä. Kau-
pungin suunnittelussa kiinnitetään huomiota pyöräilyteihin. 70 % kaupungin
asukkaista asuu 3-5 km päässä keskustasta.
Uusi palvelutalo suunnitteilla Tupalaan. Tontti varaus on jo tehty.
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Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan edustaja Keijo Partio kertoi
keskustelleensa Vammais- ja vanhuspalvelujen johtajan Niina Kaukosen kans-
sa. Terveisinä oli, että suunniteltu toiminta pystytään budjetin puitteissa to-
teuttamaan.

  11 / 25 § Muut asiat

Kaija Kilpeläinen toi terveiset Etelä-Savon eläkeläisten neuvottelukunnan vie-
railusta Kampin palvelukeskuksessa Helsingissä. Vierailun aikana neuvottelu-
kunta tapasi kansanedustajia. Neuvottelukunnan jäsenet esittivät huolensa ja
pyysivät lausunnossaan kiinnittämään huomiota vanhusväestön tarpeisiin tule-
vissa aluehallinto- ja soteratkaisuissa. Lausunnossaan he edellyttävät, että teh-
tävät päätökset takaavat eläkeläisten ja vanhusten perus- ja erikoissairaanhoi-
don sekä sosiaalipalvelut kohtuullisen lähelle asuinpaikkaa. Samoin he pitävät
tärkeänä, että Etelä-Savon maakunta saa oman sotealueen, ja päivystys säilyy
Mikkelissä että Savonlinnassa.

Raimo Nieminen toi terveiset Kotikartanosta Haukivuorelta jonne vanhusneu-
vostoa pyydettiin vierailulle. Sovittiin, että vanhusneuvosto vierailee Kotikar-
tanossa kevään aikana.

  12 / 26 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Ristiinan palvelukeskuksen tiloissa keskiviikkona
18.5.2016 klo 14.00. Tilaisuus alkaa klo 13.00 kansalaistapaamisella.

  13 / 27 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Pöytäkirja tarkastettuna ja oikeaksi todettuna hyväksytään Mikkelissä 21.3.2016

Tapani Lyyra Kaija Kilpeläinen
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja


