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Asialista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.30.
2. Todettiin läsnäolijat
Todettiin läsnäolijat.
3. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
4. Ksthky:n vammaispalvelut: vaikeasti kuulovammaisten apuvälineet, hankinta
ja kustannukset
Teea Marjamäki Ksthky:stä kertoi vammaispalvelulaista. Asiakkaalle ei tule
kustannuksia. Tarvikkeet saadaan Satasairaalan kautta. Kuntoutusohjaaja
hoitaa rekisteröinnin. Laitteet kiertävät asiakkaalta toiselle. Eli kun asiakas ei
enää tarvitse, se menee kiertoon. Pitää olla n. 90% kuulovamma, jotta saa
näitä vammaispalvelulain mukaisia apuvälineitä. Kuulolaitteet saadaan
terveyskeskuksen kautta. (Aineisto liitteenä. Teea Marjamäki lähti klo 16.07.)
5. Opinnäytetyö: liikunnan vaikutukset kotona asuvien ikäihmisten
toimintakykyyn – kuvaileva kirjallisuuskatsaus
Ravainnon ja liikunnan merkitys on iso ikäihmisille. Ongelmana on, että miten
tavoitetaan kotona asuvat ikäihmiset liikunnan pariin? Kirsi-Marja Polo kertoi,
että Palvelukeskus Henrikinhovissa ja kotihoidossa on oma fysioterapeutti.
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Tämä on todella tärkeää. (Aineisto liitteenä. Opinnäytetyön tehneet tytöt
lähtivät kokouksesta klo 16.35.)
6. Yhdistysten esittämät asiat
Sirpa Saarinen korosti, että yhdistysten välinen yhteistyö on erittäin tärkeää.
Hän myös toivoi, että järjestettäisiin taas hoivakodeissa olympialaisten
tyylinen tapahtuma, jossa yhdistykset auttavat. Riksa olisi kiva lisä
tapahtumaan. Kirsi-Marja Polo ehdotti, että toteutetaan tapahtuma syksyllä
vanhan kaavan mukaan. Myöskään riksa-asiaa ei ole haudattu. Tällä hetkellä
yksityisten palvelukotien valvonta-asiat työllistävät Poloa, joten muita asioita
on nyt pitänyt siirtää syrjään. Polo korosti, että liikuntatapahtumassa
jokaisella asukkaalla pitää olla saattaja. Tähän työhön tarvitaan järjestöjen
edustajia.
Vapaaehtoistyön koordinaattori tarvittaisiin kaupungille. Mietittiin, josko tästä
tehdään aloite. Sovittiin, että pyydetään Martat seuraavaan kokoukseen
esittelemään toimintaansa.
Aila Uusiniitty kertoi, että hän menee 8.5. Kankaanpäähän tilaisuuteen, jossa
aiheena on:
HYVÄ MIELI, PAREMPI ELÄMÄ, PARAS SINÄ
Ailan kyytiin mahtuu muitakin. Sihteeri lähettää tästä vielä tiedon jäsenille.
7. Muut asiat
Tokaluokkalaiset olivat laulamassa Olohuoneessa.
Aila Uusiniitty ja Sirpa Saarinen hoitavat Muistikahvilan perustamisasiaa.
Sopivan tilan etsintä on käynnissä. Syksyllä toiminta alkaa.
Mietitään ensi kokouksessa tarkemmin, tehdäänkö aloite vapaaehtoistyön
koordinaattorista. Martat kutsutaan esittelemään toimintaansa.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Minna Kylä-Setälä päätti kokouksen klo 17.13.

Muistion vakuudeksi

Satu Lankinen, palvelusihteeri

