PÖYTÄKIRJA 3/2016

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS

Aika:

8.11.2016 klo 15.00 - 16.30.

Paikka:

Kunnanvirasto, Ilola-sali, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ.

Osallistujat:
Jaakko Mäkinen
Väinö Puumalainen
Ahti Marjamäki
Pertti Virolainen
Raimo Hietarinne
Marja-Liisa Moisio
Esko Iivonen
Hannu Juhola
Marja Virkkunen
Lilli Karola
Harri Hoffren
Minna Veistilä
Anne Kurvinen
Ilkka Serra

puheenjohtaja
Sysmän Eläkkeensaajat
Eläkeliitto
Eläkeliitto
Vammaisjärjestöt
Vammaisjärjestöt
Vammaisjärjestöt
Sysmän Palvelutaloyhdistys ry
Sysmän seurakunta, varajäsen
Sysmän kunnanhallitus
Sysmän kunta, tekninen palvelukeskus
sosiaalijohtaja
vierailija
Sysmän kunta, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Jaakko Mäkinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Asialistan hyväksyminen.
Asialista hyväksyttiin.
3. Laillisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Iivonen ja Pertti Virolainen.
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5. Palvelutalon pihasuunnitelma. Vierailija Anne Kurvinen.
Vierailija Anne Kurvinen esitteli aiemmin tehtyä palvelutalon pihasuunnitelmaa.
Kyseessä oli opinnäytetyö, työ tehtiin 2009 ja suunnitelma valmistui 2010. Puisto sai
suunnitelmassa nimen elämyspuisto. Suunnitelmassa oli istutuksia ja liikuntapaikkoja.
Uudesta terveysasemasta ei ole vielä rakennussuunnitelmia eikä pihasuunnitelmia.
Uusi puisto voisi olla rakennusten välisessä maastossa, esimerkiksi pysäköintialueen
ja Tepa-talon välisellä alueella. Kun terveysaseman suunnittelu alkaa on hyvä
suunnitella myös puiston sijainti. Puisto voisi palvella kaikkia kuntalaisia. Anne
Kurvinen totesi, että olisi hyvä kytkeä suunnitelmat toisiinsa. Uutena valtuustokautena
voi uusi vanhus- ja vammaisneuvosto vielä ottaa kantaa asiaan. Toiminnassa voi olla
mukana myös kolmas sektori, avustajilla on kuitenkin oltava vakuutukset kunnossa
(esim. SPR:n avustajilla on vakuutukset). Tepa-taloon muuttajille järjestetään vielä
talon esittelytilaisuus ja erikseen on tulossa myös kaikille tarkoitettu avoimien ovien
päivä (myös neuvostomme jäsenet voivat käydä silloin tutustumassa taloon).
Keskusteltiin siitä, että jos mahdollista niin voisi olla hyvä yhdistää rakennukset
katetuilla käytävillä (viranomaisten määräykset voivat vaikuttaa asiaan).
Puistohankkeelle pitäisi vielä löytää rahoitus. Järjestötkin voivat nykyään hakea
hankerahoitusta puistohankkeisiin (esim. Leader-rahoitus). Maaliskuussa päästään
terveysaseman osalta tarkempaan suunnitteluun ja urakkasopimusten laadintaan.
Keskustelussa todettiin, että puiston toteutuksen ei tarvitse olla kallis, toteutusta
voidaan tehdä myös vähitellen. Toiveissa on myös jonkinlainen koristeallas ja veden
solina. Rakennusten välisille väylille on suunniteltu kivituhkaa, jota pitkin pääsee
myös pyörätuolilla kulkemaan. Keskustelussa todettiin, että vanhaa vanhainkotiakin
voitaisiin vielä joiltakin osin hyödyntää muutamia vuosia (toimistotilaa, varastotilaa
jne). Uuteen Tepa-taloon tulijoita vasta arvioidaan, valintapäätökset tehdään
myöhemmin. Moni siirtyy vanhainkodista, siellä vakipaikalla olevat siirtyvät
automaattisesti. Merkitään, että Anne Kurvinen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.
6. Edellisen kokouksen pöytäkirja.
Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
7. Palautteet ja kuulumiset.
Keskustelussa todettiin, että myös hartolalaisten mahdollista sijoitusta Tepa-taloon
arvioidaan. Keskusteltiin erilaisista tavoista sijoittaa henkilöitä 25 m2:n huoneisiin.
Keskusteltiin omaishoitajien työterveyspalvelujen tarpeesta. Asia on tulossa
jatkokeskusteluihin. Tällä hetkellä Aava huolehtii omaishoidon tuesta ja Aavalta on
pyydetty lisätietoja. Jatkossa kunta voi itse suunnitella omaishoitoasioita tarkemmin.
Todettiin, että ehdotus vanhusten kenkien liukkausesteiden saamisesta kunnan
talousarvioon on viety eteenpäin.
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8. Muut asiat.
Keskustelussa todettiin, että oltiin tyytyväisiä kokouksessa saatuihin tietoihin.
Päätettiin, että jatkossa kokouskutsut lähetetään myös sosiaalijohtaja Minna
Veistilälle. Todettiin, että vanhus- ja vammaisneuvoston uuden valtuustokauden
aikaiset jäsenet selviävät erikseen. Todettiin, että neuvoston jäsenet voivat käydä
uudella Tepa-talolla sitten kun se on mahdollista.
Puheenjohtaja, sihteeri ja neuvoston jäsenet kiittivät toisiaan menneiden vuosien
hyvästä yhteistyöstä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Jaakko Mäkinen
puheenjohtaja

Ilkka Serra
sihteeri

Esko Iivonen
pöytäkirjantarkastaja

Pertti Virolainen
pöytäkirjantarkastaja

