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Paikka: Mikkelin Omaishoitajat ja Läheiset ry
Mikonkatu 5, 50100 MIKKELI

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

Päivi Meskanen, sihteeri

Poissa: Reino Rouhiainen

   1 / 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.30

   2 / 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

   3 / 3 §  Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin seuraavin muutoksin.
Ensimmäisenä asiana käsiteltiin 10 / 10 § sitten 11 / 11 § ja näiden jälkeen siir-
ryttiin esityslistassa ilmoitettuun työjärjestykseen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Tarssanen ja Pauli Nieminen
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 4 /  4 § Toimintakertomusehdotus vuodelta 2015

Toimintakertomusehdotus vuodelta 2015 käytiin läpi ja hyväksyttiin muutamin
lisäyksin.

    5 /  5 § Toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma käytiin läpi vuodelle 2016 ja hyväksyttiin. Kokousten aloi-
tusajaksi sovittiin klo 13.

    6 /  6 § Vanhusneuvoston talousarvioehdotus vuodelle 2016

Talousarvioehdotus käytiin läpi. Talousarvio lautakunnan hyväksyttävänä
tammikuun lopulla, jonka jälkeen julkaistaan varsinainen vuoden 2016 talous-
arvio.

    7 /  7 § Kotiturva -hankkeen kuulumiset

Hannu Karttunen kertoi, että Kotiturva -hanke etenee hyvin. Kotiturva -hanke
on mukana Mikkelissä 15.6.2016 Vanhustyönkeskusliiton järjestämässä valta-
kunnallisessa Kätketyt äänet tapahtumassa.

     8 /  8 § Päivätoimintapaikka ikäihmisille keskustaan

Seija Tiihonen ja Eila Saukkonen ovat tehneet esityksen vanhusneuvostolle
päivätoimintapaikan perustamiseksi ikäihmisille Mikkelin keskustaan. Asiaa on
käsitelty vanhusneuvoston kokouksissa 6.10, pöytäkirjan kohta 9/ 68 ja 2.12,
pöytäkirjan kohta 6/78. Asian tiimoilta pidettiin palaveri 22.12.2016 Mikkelin
seudun Muisti ry:n tiloissa. Palaverissa olivat mukana vammais- ja vanhuspal-
velujen johtaja Niina Kaukonen, Etelä-Savon muistiluotsin toiminnanohjaaja
Jaana Koinsaari, päivätoiminnan esimies Aija Laasonen ja vanhusneuvoston
sihteeri Päivi Meskanen. Palaverissa sovittiin, että tilat ovat käytettävissä pie-
nimuotoisen päivätoiminnan kokoontumista varten perjantaisin klo 14-16.
Asian tiimoilta oli jälleen tapaaminen samoissa tiloissa perjantaina 22.1.2016
klo 14-16. Tapaamisessa olivat mukana Seija Tiihonen, Eila Saukkonen, van-
husneuvoston puheenjohtaja Hannu Karttunen ja sihteeri Päivi Meskanen. Sei-
ja Tiihonen ja Eila Saukkonen eivät olleet tyytyväisiä päivätoiminta-asian järjes-
tämiseen. Yhteisymmärryksessä palaverissa sovittiin, että tilat ovat edelleen
pienimuotoisen päivätoiminnan kokoontumispaikkana perjantaisin klo 14-16.
Päivätoimintaa järjestetään tällä hetkellä Kiiskinmäen päiväkeskuksella ja
Graanin palvelutalolla, joihin voi hakea asiakkaaksi päivätoimintahakemuksella.
Lisäksi keskusteltiin Setlementin järjestämästä päivätoiminnasta johon voi
osallistua. Laajempimuotoisena päivätoimintaa ei tällä hetkellä keskustan alu-
eelle olla järjestämässä. Kun mahdollisesti uusi palvelutalo rakentuu keskus-
taan, sinne suunnitellaan myös päivätoimintaa vastaamaan ikäihmisten tarpei-
ta.
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    9 /  9 § Liikkumisen unelmavuosi

Projektipäällikkö Hannu Korhonen oli estynyt tulemaan kokoukseen. Hän tulee
kertomaan Liikkumisen unelmavuosi projektista seuraavaan kokoukseen
10.3.2016 klo 13

 10 / 10 § Ikääntyneiden ihmisten teknologialainaamo

Fysioterapeutti, YAMK-opiskelija Natalia Molodsova kertoi opintoihinsa liitty-
västä opinnäytetyöstä. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Kotiturva -hanke.
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia palvelumuotoilun keinoin kotona asuvien
ikääntyneiden ihmisten mahdollisuuksia kokeilla teknologiaa. Opinnäytetyön
tarkoituksena on tuottaa palvelumuotoilun tiedonkeruumenetelmillä saatujen
tietojen avulla kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten teknologialainaamomal-
leja.
Opinnäytetyön lähestymistapana on palvelumuotoilu ja palvelumuotoilupro-
sessissa työmenetelmänä on innopajatyöskentely. Vanhusneuvoston jäseniä
pyydetään osallistumaan innopajatyöskentelyyn myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana.

 11 / 11 § Lautakunnan jäsenten puheenvuorot

Teknisen lautakunnan edustaja Jaana Strandman kertoi, että vuonna 2017
Mikkelissä olevien asuntomessujen rakentaminen etenee sovitussa aikataulus-
sa. Muutama tontti on vielä asuntomessualueella varaamatta.
Teknisen lautakunnan menot ylittyvät vuodelta 2015 suunnitellusta budjetista.
Teknisen puolen taksoihin tulee korotuksia.
Tekninen lautakunta on päättänyt ostaa upseerikerhon toimitilat valtiolta.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan edustaja Hannu Toivonen kertoi, et-
tä yleensä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapuolella tuet pienenevät ja tilojen
vuokrat nousevat. Säästöjä pitäisi tehdä. Kirjastoauton toiminta lakkaa ja tilalle
pitäisi miettiä korvaavaa toimintaa. Lisäksi hän kehotti kaikki käymään teatte-
rissa. Näin osallistumisella tuettaisiin teatterin toimintaa.

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan edustaja Keijo Partio kertoi, et-
tä ESPER -hanke edistyy aikataulussa. ESPER-työnimellä kutsutun hankkeen ta-
voitteena on yhdistää Mikkelin kaupungin perusterveydenhuolto ja erikoissai-
raanhoito (ml. psykiatria) sekä soveltuvin osin sosiaalityö yhdeksi toimivaksi
kokonaisuudeksi samalle alueelle, nykyiselle sairaalakampukselle. Hankkeella
tavoitellaan parempaa ja kustannusvaikuttavampaa palvelua kaikille alueen
kunnille ja asukkaille. Lisäksi Keijo Partio kertoi, että sosiaali- ja terveystoimen
budjetti ylittyy vuodelta 2015. Uutena kokeiluna on palokunnan ja hoivapuolen
yhteistoiminta sosiaali- ja terveystoimessa.
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 12 / 12 § Muut asiat

Puheenjohtaja Hannu Karttunen otti esille eläkkeisiin liittyvän taitetun indeksin
ja siihen liittyvät kansalaisaloitteet, joita on erilaisissa tilaisuuksissa esillä. Van-
husneuvosto suosittaa jokaista itse tai järjestöä hoitamaan asian.

Vanhusneuvoston jäsenet olivat huolissaan huonosti hiekoitetuista jalkakäytä-
vistä.

 13 / 13 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Mikkelin seudun Muisti ry:n tiloissa, os. Porrassal-
menkatu 26, torstaina 10.3.2016 klo 13.

 14 / 14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.

Pöytäkirja tarkastettuna ja oikeaksi todettuna hyväksytään Mikkelissä 10.3.2016

Mirja Tarssanen Pauli Nieminen
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja
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