Vanhusneuvoston tapaaminen Vieremällä 11.11.2014 klo 14.00
(vanhusneuvostossa edustettuna vammaiset, sotaveteraanit, sotainvalidit, rintamaveteraanit, eläkeläiset
ry, eläkeliitto ja valtuuston edustus)
Tervis - hanke esitteli sähköisen hyvinvointikertomuksen sähköisen työmenetelmän ja kertoi Vieremän
tähän liittyvän toiminnan alkamisesta. . Tässä yhteydessä tuotiin esille, että kuntalaisten hyvinvointia
kuvaavan tiedon tuottamiseen ja hyvinvointikertomuksen tekemiseen tulisi osallistaa kuntalaisia ja kunnan
eri toimijoita mm. kysymällä hyvinvointiin liittyvistä asioista heiltä suoraan. Tämä tapaamisen tavoitteena
oli kerätä tietoa ikääntyneiden hyvinvointiin liittyvistä asioista Vieremällä. Asiasta on sovittu kunnan
hyvinvointityöryhmän kanssa.
”Vieremän ikääntyvät voivat kohtalaisen hyvin”
Terveyspalvelut
-

terveyspalveluihin pääsee paitsi hammashoitoon
haasteena ne, jotka putoavat ”systeemistä”; eli esim. jos ei ole jonkun sairauden takia
jatkuvassa kontrollissa

Sosiaalityö
-

toimeentulotuen saamiseksi liian pitkä viive (käsitellään Iisalmessa)
ikääntyneillä korkea kynnys hakea apua sosiaalipuolen asioissa

Liikunta, kulttuuri
-

Kulttuuritarjontaa ja menoja on paljon
halvemmat liikuntakortit tarpeen
esim. uimahalli, liikuntahalli - kuljetus on, mutta kaikki ei mahdu mukaan
valtakunnallisten liikuntaprojektien huomiointi paremmin
esim. Sotkan Helmessä liian vähän aktiviteettia (vapaaehtoisia liian vähän/ miksi?)

Esteetön ympäristö
-

puutteita suojateissa, sisäänkäynneissä, pyörätulilla ei pääse apteekkiin
lumiesteitä, hiekotus, monttuja
kiinteistöjen omistajat vastaavat vaihtelevasti

Syrjäkylillä asuvat
-

vaikea päästä mihinkään, joukkoliikenne puuttuu
naapuriavun varassa
kylätalkkari olisi tarpeen
kotiin vietäviin palveluihin esim. kotipalvelu, enemmän aikaa (aika kuluu matkoihin)
kirjastoauto, postinkantaja voisi tarkistaa, kysäistä asioita

Sähköinen asiointi
-

vanhemmat ikäihmiset eivät käytä

-

monellakaan ei ole tietokonetta – kalleus?
tutorkoulutusta toivotaan tietokoneen ja puhelimen käyttöön.
o Ryhmämuotoisissa koulutuksissa liian nopea ”tahti”, ei uskalleta kysyä.
o Miten saa apua kun omassa toiminnassaan menee ”jumiin”

Turvallisuus
-

heikkokuuloiset ja näkövammaiset heikommassa asemassa (tunnistaako/kuuleeko varkaita)
poliisin ja ambulanssin tulo kestää 45min- 1,5 tuntia
ovisilmät, ulkovalot kuntoon kaikille
turvarannekkeen käyttö, kuinka tavallista
kännykkä pitäisi olla aina mukana kun menee ulos

Yksinäisyys
-

vetäytyjät, jotka myös omasta halusta/ eivät aina yksinäisiä vs. seuraa vailla olevat
myös asenne, että joitakin ”kartetaan”
postinkantaja tai kirjastoauto voisi kysäistä käydessään
kaupustelijat tuo turvattomuutta (tiedotusta/ ohje, ovea ei avata, tämä ok)
kotona asuvat; vapaaehtoistyön tarve

Päihteet
-

Katukuvassa ja ikääntyneiden toiminnoissa ei näy ongelmana.
tiedon tarve? päihteet/ lääkitys/ tapaturmat
palveleva puhelin

Mielenterveys
-

”miehet ei lähde asioista kyllä puhumaan”
matalan kynnyksen paikkoja ei ole
seurakunnan miesryhmä ( ei tarvitse olla ongelmia)
auttavat puhelimet, tiedetäänkö näistä
lääkäri/ sairaanhoitaja
korkea kynnys sosiaalipuolelle

Tiedonvälitys
-

eri järjestöjen välistä tiedostusta tulee kehittää
kunnan omia ilmoitussivuja tulee käyttää tehokkaammin, että ei päällekkäisi esim. tapahtumia

Yhteistyö päätöksentekoon
- koetaan hyvänä tällainen keskustelutilanne
- toivotaan jatkossakin, että kysytään hyvinvointikertomustyöhön liittyen
- neuvostoon ja järjestöihin voisi tuolla suoria kysymyksiä pohdittavaksi ja vastattavaksi
o esim. liikennejärjestelyt ja julkisten rakennusten suunnittelu
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