Vanhusneuvosto
Pöytäkirja 4 / 2016

Aika:

Torstai 1.9.2016 klo 13.00

Paikka:

Mikkelin Setlementti ry
Porrassalmenkatu 28, 50100 MIKKELI

Läsnä:

Hannu Karttunen, puheenjohtaja
Mirja Tarssanen, varapuheenjohtaja
Pirkko Pöyry
Raimo Nieminen
Paula Nurminen
Kaija Kilpeläinen
Pauli Nieminen
Impi Jääskeläinen, Tapani Lyyran varajäsen
Jaana Strandman, tekninen lautakunta
Hannu Toivonen, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
Keijo Partio, sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta
Sirkka Härkönen
Päivi Meskanen, sihteeri

Poissa:

1 / 41 §

Reino Rouhiainen
Tapani Lyyra

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13

2 / 42 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Lisäyksenä 4/44§ kohtaan Kristiina Mattila-Nousiainen kertoi Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä -hankkeesta 2016 - 2019.
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula
Nurminen ja Mirja Tarssanen.
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Mikkelin Setlementin toiminnanesittely
Toiminnanohjaaja Elina Lehmusoksa esitteli Mikkelin Setlementti ry:n toimintaa. Setlementti järjestää erilaista harraste- ja virkistystoimintaa ikäihmisille.
Toiminta-ajatuksena on ihmisten keskellä, ihmisten kesken. Toimintaa järjestetään kohtaamispaikoissa Mikkelin lisäksi Kangasniemellä, Haukivuoressa ja
Mäntyharjulla. Kohtaamispaikat tarjoavat monipuolista toimintaa, joka edistää
ihmisten hyvinvointia, ylläpitää toimintakykyä, lisää elämän iloa ja osallisuutta.
Kohtaamispaikkojen kuukausiohjelman voi hakea toimipisteistä tai verkkosivulta mikkelinsetlementti.fi
Projektipäällikkö Kristiina Mattila-Nousiainen kertoi Varautuen turvallisempaa
kotona ja kylässä -hankkeesta. Hanke toteutetaan Päijät-Hämeen, KantaHämeen ja Etelä-Savon pelastuslaitosten toimesta ajalla 1.6.2016 – 31.5.2016.
Toiminta on maksutonta kylille ja yhdistyksille. Hankkeessa painotetaan, että
oman toiminnan merkitys haja-asutusalueella on ratkaisevaa hätätilanteessa.
Hankkeen tiimoilta haja-asutusalueilla pidetään asumisturvallisuusluentoja. Paloturvallisuuden lisäksi luennoilla puhutaan myös kaatumisen ehkäisystä sekä
muusta turvallisuudesta. Hankkeen projektipäällikköön voi ottaa yhteyttä sposti kristiina.mattila-nousiainen@phpela.fi tai 0440 773 697.
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20.9.2016 Yhdessä enemmän - työpaja teknologian käyttöönotto
Yhdessä enemmän – työpaja on Kotiturva -hankkeen ja Lupaus 2016-ohjelman
järjestämä tilaisuus. Työpajan tavoitteena on suunnitella yhteistyömallia teknologian käyttöönottoon. Vanhusneuvoston edustajia toivotaan työpajaan
mukaan. Sovittiin, että jokainen halukas ilmoittautuu itse työpajaan.
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22.9.2016 klo 14 - 17 Mikkelin kävelyn ja pyöräilyn edistämisen työpaja
Mikkelin kaupungilla on keväällä 2016 perustettu kävelyn ja pyöräilyn edistämisen työryhmä. Ryhmän jäsenet ovat poikkihallinnollisesti eri toimialueilta.
Työpajan tavoitteena on ideoida uusia ja rohkeita kokeiluja kävelyn ja pyöräilyn kilpailukyvyn sekä asukkaiden viihtyisyyden parantamiseksi. Työpajaan toivotaan mukaan vanhusneuvoston edustusta. Sovittiin, että Pauli Nieminen ja
sihteeri Päivi Meskanen osallistuvat työpajaan.
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6.10.2016 klo 12 – 16 Kulttuurisäpinää senioreille -hankkeen seminaari
Tekee mieli kulttuuria kotihoitoon -seminaari järjestetään Mikkelin yliopistokeskuksen auditoriossa vanhustenviikolla 6.10.2016 klo 12 – 16. Seminaarin
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ohjelma koostuu puheenvuoroista, kulttuurimaistiaisista ja asiantuntijapaneelista. Hankkeen tavoitteena on eri toimijoiden kanssa löytää ratkaisu ja toimintamalli, jonka avulla kulttuuripalvelut saadaan osaksi kotihoitoa. Sovittiin, että
osallistujat ilmoittautuvat itse seminaariin 29.9.2016 mennessä projektikoordinaattori Seija Paksulle puh. 044 7942453 tai seija.paksu@mikkeli.fi
8 / 48 §

10.10.2016 Seniorsurff -tapahtuma Mikkelin kirjastossa.
Seniorrsurff -tapahtuman tavoitteena on tarjota ikääntyneille ihmisille helppoa
mahdollisuutta tutustua tietotekniikkaan ja internetin ihmeelliseen maailmaan. Tapahtuma järjestetään kirjasto Mikkeli-salissa, jossa on mahdollisuus
kuunnella eri toimijoiden puheenvuoroja klo 12 - 15. Samaan aikaan on kirjaston yläaulassa ja atk-luokassa mahdollisuus saada opastusta ja neuvontaa tietokoneen ja kännykän käytössä. Tapahtuman järjestävät Vanhustyön keskusliitto, Mikkelin kaupunki, Muistiluotsi, Omaishoitajat ja Läheiset ry, Mikkelin
Setlementti ja Estery. Mukana tapahtumassa ovat myös Marskidata, EteläSavon osuuspankki, Mpy:n digitalkkari, Kyyhkylä, Sote 360, Kansalaisopisto ja
Mikkelin kirjasto
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Vanhusneuvoston vierailu Jyväskylään
Keväällä sovittu tapaaminen Jyväskylän vanhusneuvoston kanssa 12.10.2016
joudutaan siirtämään Jyväskylän vanhusneuvoston asioiden yhteensattumien
vuoksi. Jyväskylän vanhusneuvoston sihteeri esitti uudeksi ajaksi 9.11.2016,
mikä kokouksessa sovittiin. Päivän ohjelmaan sisältyy klo 10 Jyväskylän vanhusneuvoston kanssa pidettävä yhteinen kokous. Päivän muu ohjelma on vielä
avoin.
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Lautakunnan jäsenten puheenvuorot
Teknisen lautakunnan edustaja Jaana Strandman kertoi, että joukkoliikenteen
markkinointipäivä on 23.9.2016. Päivän tarkoituksena on madaltaa joukkoliikenteen käyttöä. Samalla nousi esille VALTTI-kortin käyttö. Todettiin, että
joukkoliikenteen aikataulut, joihin VALTTI-kortti käy, ei löydy matkahuollon aikatauluista vaan ELY-keskuksen nettisivuilta. Hannu Karttunen kertoi, kuinka
sekavaa joukkoliikenteen kulkureitit ovat Otavassa. Pohdittiin myös, mitä varten matkakeskus on tehty, kun se on niin usein suljettu.
Lisäksi Jaana Strandman kertoi, että asuntomessualueella tontit on saatu lähes
kaikki myytyä.
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan edustaja Hannu Toivonen kertoi, että kaupungin uimahallissa aloitettu remontti. Samoin myös monitoimiareenan
rakentaminen aloitetaan Kalevankankaalla. Lisäksi hän kertoi, että uusi taidemuseohanke tulisi siilojen viereen. Samoin on myös suunnitteilla tehdä uusi
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museo Mikaelin luokse. Kirjastoja joudutaan sulkemaan. Periaatteena on, että
kussakin entisessä taajamassa säilyisi kirjasto. Kaupunginorkesteri joutuu supistamaan toimintaa.
Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan edustaja Keijo Partio kertoi, että keskussairaalan päivystyksen toivotaan säilyvän ympärivuorokautisena ja että sairaalan jatkorakennusta ei näillä näkymin tule. Keijo Partio toi myös esille
taksikuljetuksen. Koulukyytiin ei voi ottaa mukaan muita kuljetettavia, koska
liikennelupa-asiat niin määrää.
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Muut asiat
Mirja Tarssanen toi esille, että 6.9.2016 on Vie vanhus ulos, Ikäinstituutin järjestämä kampanjapäivä koko maassa. Tähän kampanjaan haastetaan eläkeläisjärjestöt mukaan.
Impi Jääskeläinen kertoi, että Martti Korhonen tulee Sotkulle 9.9.2016.
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Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 23.11.2016 klo 13 alkaen Länsi-Savon tiloissa.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.

Pöytäkirja tarkastettuna ja oikeaksi todettuna hyväksytään Mikkelissä 9.9.2016

Paulu Nurminen
Pöytäkirjan tarkastaja

Mirja Tarssanen
Pöytäkirjan tarkastaja

