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Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13.00

Paikka: Länsi-Savo
Teollisuuskatu 2-6, 50130 MIKKELI

Läsnä: Hannu Karttunen, puheenjohtaja
Pirkko Pöyry
Tapani Lyyra
Raimo Nieminen
Paula Nurminen
Impi Jääskeläinen
Salli Suhonen, Mirja Tarssasen varajäsen
Hannu Toivonen, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
Päivi Meskanen, sihteeri
Henna Anttonen, opiskelija

Poissa: Reino Rouhiainen
Mirja Tarssanen, varapuheenjohtaja
Kaija Kilpeläinen
Pauli Nieminen
Jaana Strandman, tekninen lautakunta
Keijo Partio, sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta

   1 / 54 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13

   2 / 55 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

    3 / 56 §  Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko
Pöyry ja Impi Jääskeläinen.
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    4 /  57 § Länsi-Savon toimituksen edustajan puheenvuoro

Uutistuottaja Johanna Vasara kertoi Länsi-Savon uutisten suunnittelusta ja
toimituksessa työskentelystä. Työ on Johannan mukaan hauskaa, mutta myös
hyvin haasteellista ja hektistä. Hän kyseli myös toiveita lehden suhteen. Toi-
veina esitettiin positiivisten asioiden esille tuomista. Toivottiin myös juttuja
erilaisista vanhusten asumismuodoista, hoitotahdosta ja edunvalvonnasta.
Toivottiin myös, että toimituksessa kiinnitettäisiin huomiota lehden värien ja
fonttien käyttöön. Fonttikokoa toivottiin suuremmaksi ja että teksti olisi aina
valkoisella pohjalla. Johanna Vasara toivoi, että toimitukseen otettaisiin rohke-
asti yhteyttä ja tuotaisiin julki uutisaiheita mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta
toimitus ehtii varautua asiaan. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostilla,
kirjeitse sekä jutun voi lähettää myös valmiissa muodossa toimitukseen.
johanna.vasara@lansi-savo.fi

    5 /  58 § Vanhusneuvoston talousarvio vuodelle 2017

Vanhusneuvoston toimintaan on vuodeksi 2017 budjetoitu 11 000 euroa. Van-
husneuvosto kuuluu Mikkelin kaupungin organisaatiossa keskushallintoon.
Vuoden 2017 alusta vanhusneuvoston sihteerinä toimii kaupungin hyvinvointi-
koordinaattori Arja Väänänen. Nykyinen sihteeri Päivi Meskanen siirtyy
1.1.2017 Essoten työntekijäksi ja ei näin ollen voi toimia kaupungin vanhus-
neuvoston sihteerinä.

    6 /  59 § Vanhusneuvoston opintomatka Jyväskylään 9.11.2016

Opintomatka ohjelmaan sisältyi yhteinen kokous Jyväskylän vanhusneuvoston
kanssa. Molempien vanhusneuvostojen puheenjohtajat kertoivat neuvostojen
toiminnasta. Tärkeäksi asiaksi nostettiin vanhusneuvostojen toiminnan näky-
väksi tekeminen. Tutustumiskohteena opintomatkalla oli myös Jason Elämää
yhdessä – yhteisöllisen senioriasumisen toimintamalli. Jaso on Varttuneiden
asumisoikeusyhdistys. Jason toimintamallissa asukkaat eivät ole passiivisia vas-
taanottajia vaan aktiivisia toimijoita. Jason asumisoikeusyhdistys omistaa tällä
hetkellä kolme senioritaloa ja neljättä ollaan suunnittelemassa. Lisätietoa ai-
heesta löytyy nettiosoitteesta www.jasoasunnot.com.

    7 /  60 § Voimaa vanhuuteen -hankkeen aloitus tilaisuus 28.11.2016 Lounashuoneella

Mikkelin kaupunki on hyväksytty mukaan Ikäinstituutin hallinnoimaan valta-
kunnalliseen Voimaa vanhuuteen -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on
edistää ja parantaa kotona asuvien yli 75-vuotiaiden mikkeliläisten itsenäistä
selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla.

http://www.jasoasunnot/
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Hanke tarkoittaa käytännössä sitä, että saamme Mikkeliin Ikäinstituutin men-
torointia ja koulutusta, joiden avulla hankkeen tavoitteita voidaan toteuttaa.
Vaikka hanke on virallisesti kaupungin, on pyrkimyksenä saada mahdollisim-
man moni mikkeliläinen toimija mukaan tavoittamaan kohderyhmää ja hyöty-
mään hankkeesta. Hanke ei tuo Mikkeliin rahaa, vaan tavoitteisiin pyrkiminen
perustuu verkostomaiseen ja kumppanuuteen perustuvaan yhteistyöhön ja jo-
kainen toimija vastaa itse hankkeeseen käytettävistä resursseista. Hanketoi-
mintaa on helppo kytkeä mukaan toimintaan, jota muutenkin järjestetään.
Osallistuminen perustuu tietenkin vapaaehtoisuuteen.

Tiedotustilaisuus aiheesta pidetään maanantaina 28.11.2016 klo 14.30 Mikke-
lin kaupungin virastotalon Lounashuoneella.

     8 /  61 § Mielellään vanha -tapahtuma

Hannu Karttunen kertoi käynnistään kutsuvierasseminaarissa 1.11.2016 Hel-
singissä. Seminaarin järjestäjinä olivat Suomen Mielenterveysliitto, Eläkeliitto,
Eläkkeensaajien keskusliitto sekä Valli. Tapahtumassa korostettiin yhdessä te-
kemistä ja toimimista sekä esiteltiin esim. Kotkan mallia – ystävän apua ja ver-
taistukea yhdessä julkisen sektorin kanssa.

    9 /  62 § 22.9.2016 Mikkelin kävelyn ja pyöräilyn edistämisen työpajan tulokset

Vanhusneuvoston jäsen Pauli Nieminen ja sihteeri Päivi Meskanen osallistuivat
kävelyn ja pyöräilyn edistämisen työpajaan 22.9.2016.  Työpajatyöskentelyssä
esille nousseita asioita käsitellään ja viedään eteenpäin Mikkelin kävelyn ja
pyöräilyn edistämistyöryhmässä. Kävelyn ja pyöräilyn alasivu toteutetaan kau-
pungin nettisivuille.

  10 / 63 § 10.10.2016 klo 12-15 Seniorsurff –tapahtuman palaute

Seniorsurff –tapahtumassa Mikkelin kaupungin kirjastolla oli kävijöitä n. 200.
Ohjelma toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Kävijöiden runsaslukuisuuden
ja asian kiinnostuksen vuoksi atk-luokassa oli ruuhkaa. Jatkossa toiveena olisi,
että nettiopastukselle saataisiin enemmän tilaa ja tapahtumaan voisi tulla
myös omien laitteiden kanssa. Opastusta voisi olla myös muilla paikkakunnilla
esim. Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa. Jatkossa toivotaan aluejohtokuntia
ja paikallisia toimijoita mukaan tapahtumaan.
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  11 / 64 § Lautakunnan jäsenten puheenvuorot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan edustaja Hannu Toivonen kertoi pu-
heenvuorossaan kulttuuripuolen alustavista suunnitelmista. Asia on vielä kes-
ken, joten se käsitellään seuraavassa kokouksessa.

  12 / 65 § Muut asiat

Päivi Meskanen kävi läpi 18.11.2016 olleen vammais- ja vanhusneuvostojen
edustajien tapaamisen muistion. 30.5.2016 pidetyssä kokouksessa, johon oli
kutsuttu tulevan Essoten kuntayhtymän kuntien ( Hirvensalmi, Juva, Kangas-
niemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala) vanhus- ja vammaisneu-
vostojen puheenjohtajat päätettiin, että jokiaseen kuntaan jää oma vanhus- ja
vammaisneuvosto. Samalla sovittiin, että Essoteen eli Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymään tulee yksi yhteinen vanhus- ja vammaisneu-
vosto. Jokaisesta kunnasta tähän yhteiseen vanhus- ja vammaisneuvostoon va-
litaan sekä vanhusneuvoston että vammaisneuvoston edustajat kuntien niin
halutessa.

  13 / 66 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 15.12.2016 klo 13 alkaen Virastotalon Lounashuo-
neella.

  14 / 67 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

Pöytäkirja tarkastettuna ja oikeaksi todettuna hyväksytään Mikkelissä 7.12.2016

Pirkko Pöyry Impi Jääskeläinen
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja


