HAAPAVEDEN KAUPUNKI

MUISTIO

HAAPAVEDEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Ke 3.3.2021 klo 14:30-16.30 kaupungintalo hallituksen huone.
HOX! Korona aikana yhteys TEAMSillä, johon linkki tulee sähköpostin mukana.
Paikan päälle hallituksen huoneeseen voi tulla vain 5 henkilöä (huomioiden
turvavälit), erityisesti ne, jotka eivät TEAMSillä voi osallistua.
Kaupungintalolla on maskeja ja käsidesiä.
Kahvitusta ei luonnollisesti nyt järjestetä.
Kutsuttu: läsnä +, poissa Taimi Maliniemi, Keskipisteen Omaishoitajat ry.+
Niilo Ruuska, Haapaveden Reuma ja Tules Pertti Hankonen, Haapaveden Sotaveteraanit ry. +
Kauttio Seija, SPR/Ystävänkammari Seija Ristimaa, Sotainvalidien Veljesliitto, Haapaveden osasto ry. Liisa Rytky, Pyhäjokilaakson Kuuloyhdistys ry. Hannele Ollila, Haapaveden seurakunta +
Helli Tolonen, Haapaveden senioriopettajat Liisa Laitala, P-P Näkövammaiset ry. Haapaveden kerho Ville Saukko, Haapaveden Eläkeläiset Matti Vatjus-Anttila, Eläkeliitto Haapaveden Yhdistys +
Anja Tallgren, MLL Haapaveden paikallisyhdistys +
Minna Kivelä, Siika-Pyhä-Kalajokilaakson Selkäyhdistys Helinä Niemelä, Haapaveden kaupunginhallituksen edustaja +
Teuvo Näätänen, Haapaveden Diabeteskerho +
Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö, sihteeri +

Kutsuttuna POP soten projektikoordinaattori Satu Kangas TEAMS:llä

ASIAT

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Teuvo Näätänen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat
tervetulleiksi.
2. Pikainen esittäytyminen
Tehtiin lyhyt esittäytyminen, koska mukana vieras
3. POP soten esittely
Projektikoordinaattori Satu Kangas esitteli POP soten ikä ohjelmaa, jolla
valmistellaan tulevaa hyvinvointialuetta. Lopuksi sai esittää kysymyksiä.
Materiaali liitteenä.
4. Kaupunginhallituksen edustajan terveiset
Kaupunginhallituksen edustaja, Helinä Niemelä kertoi terveiset, joissa totesi,
että mm. etäkotihoivassa VideoVisit on ollut hyvä ratkaisu.
Palveluissa jokaisella asialla on oma hinta. Vanhukset on hoidettava kuitenkin
hyvin. Hoitaminen tarvitsee euroja, joita veroilla kerätään. Yhteistyön ja
tiedonkulun on toimittava hyvin.
5. Yhdistysten kuulumiset
➢ Diabetesyhdistyksestä Teuvo Näätänen kertoi toiminnan olleen hiljaista
korona-pandemiasta johtuen. Yhdistyksen vetäjä on vaihtunut.
➢ Keskipisteen omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnasta kertoi Taimi
Maliniemi. Yhdistys ei saanut enää STEA:n avustusta ja nyt on jouduttu
hakemaan toiminnan tukemiseksi avustusta muualta. Omaishoitajat
ovat olleet tiukoilla korona-aikana ja jaksaminen on lujilla.
➢ Eläkeyhdistyksestä Matti Vatjus-Anttila kertoi toiminnan olleen hiljaista.
Pienten kanteleiden valmistusta varhaiskasvatukseen menossa.
Eläkeliitto juhlii 50v. Tulossa ulkoliikuntapäivä, toukosiunaus, johon
tulossa lehdistöä, tv ja piispa. Onkikilpailut kesällä järvenrannassa.
Kannattaa käydä tutustumassa eläkeliiton kotisivuihin.
➢ Haapaveden sotaveteraaneista Pertti Hankonen kertoi, että ketään
jäsentä ei ole unohdettu. Merkkipäivien aikana on muistettu jäseniä.
➢ MLL:sta Anja Tallgren kertoi kesän leikkikenttätoiminnan suunnittelusta.
Marko kysyi, voisivatko lapset tehdä esim. taidetta ikäihmisten
yksiköihin arjen iloksi.

➢ Seurakunnasta Hannele Ollila kertoi kerhotoiminnan olevan tauolla.
Ikäihmisten tilanne yleisesti huolestuttaa.
Lopuksi Teuvo pyysi esityksiä yhdistyksien edustajista vanhus- ja
vammaisneuvostoon toukokuun 2021 loppuun mennessä.
6. Toiminnan suunnittelu
Marko kertoi muutamalla sanalla alueemme POP soten kehittämiseen liittyviä
kohtia (kotisairaalan palliatiivisen hoidon ja akuuttitilanteiden pilotointia,
etäkuntoutuksen pilottia Pyhännälle, RAI asioita, Digi-asioita)
Toiminnan suunnittelu pohjataan laatusuositukseen hyvän ikääntymisen
turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023.
mailto:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1?subject=Laatusuositus
hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023
Näin ollen Marko esitti, että pidettäisiin tiheämmin palaverit, jotta saadaan
suunnitelma tehdyksi ja se päätöksentekoon hyväksyttäväksi. Tämä
hyväksyttiin. Suunnittelupalaverit pidetään seurakuntakeskuksessa, jossa
voidaan terveysturvallisesti kokoontua. Yritetään saada myös TEAMS yhteys.
Matti Vatjus-Anttila esitti vanhus- ja vammaisneuvoston kannanoton laatimista
uusille ehdokkaille ja saman kannanoton julkaisemista Haapavesilehteen ja
Pyhäjokiseutuun.
7. Muut asiat
a. Seuraavat kokousajankohdat
Seurakuntakeskuksessa
to 1.4.21 klo 15-16,
ke 14.4.21 klo 15-16,
to 29.4.21 klo 15-16.
Kokoontumisrajoituksissa sovelletaan kirkossa niin sanottua sektorimallia.
Haapavedellä sektorimallin soveltaminen tarkoittaa sitä, että kirkko(vasen ja oikea
penkkirivi) ja sen vieressä oleva seurakuntasali muodostavat omat sektorinsa.
Kirkkoon kuljetaan kirkon pääovesta ja seurakuntasaliin päiväkerhon ovesta. Kirkon
aulassa kulku on järjestetty siten, että turvaväli toteutuu. Ohje koskee niin
jumalanpalveluksia kuin kirkollisia toimituksia. Näin ollen kirkkoon voi kokoontua
yhteensä 18 seurakuntalaista, 12 kirkkosaliin ja 6 seurakuntasaliin

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi noin klo 16:30.

Muistion kirjasi Marko

