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KEVÄTKOKOUS

Aika 25.5.2011, klo 18.00 – 20.30 

Paikka Kolhon Osuuspankin kokoushuone

Läsnä Hallituksen jäsenet: Markku Hunnakko x), Tuula Juurakko, Teuvo 
Lehto, Martti Loijas, Ritva Läpinen x), Taina Mahlamäki, Jesse 
Mononen, Toivo Nikoskinen x),  Seija Pietiläinen, Pentti Riihinen, Sari 
Riihonen    x) osan aikaa kokouksesta
Lisäksi: Maija Tamminen, Irja Kulmala, Pirkko Tammela, Ritva 
Peltomäki, Aarne Raevaara, Pirjo Kälvi, Alli Tourunen, Veikko 
Kiviluoma, Anita Rautiainen, Seija Tervonen, Tuomas Tervonen, Saara 
Rauhala, Marita Ylilahti

Kokouksen aluksi puheenjohtaja, Sari Riihonen, tiedusteli illan vierailta
Saara Rauhalalta ja Marita Ylilahdelta, voisiko heidän asiansa YPEK:n
vanhuspalveluista Kolhossa olla ennen varsinaista kevätkokousta.
Niin sovittiin ja Saara Rauhala käytti ensimmäisen puheenvuoron asiasta 
ja Marita Ylilahti täydensi hänen kertomaansa.

Nyt, niin kuin muissakin kunnissa, on myös Mänttä-Vilppulan 
kaupungissa meneillään vanhuspalveluita käsittävä suurin 
rakennemuutoksen uudistustyö. Suunnitellussa mallissa keskitytään 
vanhusten kotihoitoon ja kotipalveluun satsataan jatkossa. Samoin 
kuntouttavaan työhön kiinnitetään entistä enemmän huomiota.
Näihin molempiin edellä mainittuihin työtapoihin ollaan palkkaamassa 
lisähenkilökuntaa, kuten kotisairaanhoitajia ja fysioterapeutti 
kotipalveluhenkilökunnan lisäksi.

Lisäksi laitospaikoista ollaan luopumassa. Esimerkiksi Punatulkussa on 
tällä hetkellä neljän hengen huoneita ja  pyrkimyksenä on saada 
jokaiselle asiakkaalle omat huoneet, joissa on heidän omia 
henkilökohtaisia huonekalujaan ja tavaroitaan.

Kolhon ryhmäkodin toiminta ei lopu kokonaan. Vuoden loppuun 
toiminta jatkuu nykyisellään. Vuoden 2012 keväällä alkaa muutos- ja
kunnostustyöt ja rakennus palautetaan sen alkuperäiseen tarkoitukseen,
eli jatkossa tehostettua hoitoa tarvitsevat asuvat  Punatulkussa.
Ryhmäkotiin tulee 11 pienoisasuntoa, joissa on omat wc-tilat ja 
keittonurkkaus. Lisäksi tiloihin tulee yhteinen oleskelutila, jossa 
tapahtuisi kuntouttavaa päivätoimintaa myös muille kylän asukkaille.

Lisäksi on tullut esille, että Kolhossa on yllättävän vähän, (ainoastaan 
15) kotipalvelua tällä hetkellä käyttävää asiakasta.
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Kotipalvelun tehtäviin kuuluu:
- ateriapalvelu, sairaanhoito, kuntoutus, pyykinpesu
- lisäksi on saatavilla ympärivuorokautinen turvapuhelinpalvelu
- laskutus tapahtuu tulojen mukaan
- yöhoitajapalvelu 1.6. alkaen

Lähiaikoina aloitetaan kuntokartoitukset, ensin 80-vuotiaille ja
jatketaan aina 75-vuotiaille.

Selostus tulevasta muutoksesta herätti vilkasta keskustelua, kommentteja 
ja monia kysymyksiä, joista tässä muutama:

Kuntokartoitus myös nuoremmille oman henkilökohtaisen 
terveydentilan/sairauden mukaan.

K:  Onko mahdollista että kaupunki myisi rakennuksen yksityiselle, joka
laittaisi sen kuntoon ja toiminta voisi jatkua nykyisellään?

V:  YPEK vastaa vain hoidosta ei seinistä, tietysti teoreettisesti on  
       mahdollista
K:    Onko ajateltu tehdä ryhmäkotiin yksiöiden tilalle 1 – 2 kpl kahden
        hengen asuntoa koska tarvetta varmasti olisi?
V:    Asiaa kartoitetaan ja siihen palataan
K:    Voivatko nykyiset asukkaat asua jatkossa Kolhon ryhmäkodissa
V:    Ryhmäkodissa voivat asua ne henkilöt, jotka henkisesti tulevat 
        toimeen kotipalvelun turvin
K:    Milloin määritellään se kotipalveluiden kannattava käyntimäärä
        Asiakkaan luona?
V:    Jopa 7 – 8 kertaa päivässä, jos asiakas sitä itse haluaa ja on 
       elämäänsä siten tyytyväinen
K:   Voidaanko jatkossa hoitaa yksinkertaiset toimenpiteet, kuten 
       verikokeet (esim. Marevan), verenpainemittaukset, 
       eturauhaspistokset ja tikin poistot Kolhossa

Viimeisen kysymyksen kohdalla tuli esille kuinka tärkeää olisi toimia yli
hallintorajojen. Näin toimien säästettäisiin aikaa ja rahaa. 
Tätä vaatimusta tukee myös se, että julkisten kulkuneuvojen yhteydet 
ovat huonot.

Vastaus yllä olevaan kommenttiin: Työ eri toimijoiden välillä on 
aloitettu, mutta vaatii edelleen paljon, ennen kuin saadaan positiivisia
tuloksia. Päättävillä elimillä on 8.6. kokous, jossa käsitellään mm.
tätä asiaa, kertoi Saara Rauhala.
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VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

1. Kokouksen avaus
Sari Riihonen avasi kokouksen

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan-
Tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Sari Riihosta, sihteeriksi
Tuula Juurakkoa, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Maija
Tammista ja Pentti Riihistä. Ehdotukset saivat kannatusta ja mainitut
henkilöt valittiin.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin

5. Vuoden 2010 toimintakertomus
Puheenjohtaja luki läpi sihteerin, Tuula Juurakon laatiman 
toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin sellaisenaan.

6. Tilinpäätös vuodelta 2010 ja vastuuvapauden myöntäminen
Katsottiin kalvolta taloudenhoitaja Sari Riihosen tekemä tilinpäätös
ja luettiin läpi tilintarkastajien lausunto.
Esitetty tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin 
vastuuvapaus vuoden 2010 tileistä.

7. Mahdolliset aloitteet
Kokoukselle ei esitetty uusia aloitteita.

8. Muut esille tulevat asiat
- kysytty entisen Kolhon aseman omistajalta, Aarne Raevaaralta,

tapahtumien osalta vuokran määrää, ei tarvitse maksaa oli vastaus
- Kyläkapula –lehdestä, sen päätoimittaja on käynyt tekemässä juttua

Kolhosta/kyläyhdistyksestä Suomen paras paikka –kilpailun tiimoilta
- kysytään mahdollisti Marja Vehnämaata syyskokouksen vieraaksi
- sihteeri kertoi yhdistyksen tulevasta toiminnasta:

• ”Sukuvika” –kädentaitonäyttely 27.6. Kolhon entisellä asemalla,
avajaiset klo 17.00

• Pölkyltä pölkylle astun –runotapahtuma samana päivänä, 
samassa paikassa klo 18.00, Raija Auvisen runoryhmä esittää
Kimmo Koskimaan runoja

• Ilkka Tervosen luento 2.7. klo 14.00 asemalla: Yksi sota – kolme 
tarinaa v.1918 Tapahtumista Kolho – Vilppula – Mänttä alueella

• 14.7. Kolho vaellus – Järnefeltin jalanjäljissä
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• 21.7. Vilppula Seuran kanssa yhteistyössä rantateatterilla

            yhteislaulutilaisuus

- Vilppula viikolla, 23.7. lähtee höyryveturijuna Haapamäeltä ja 
pysähtyy matkalla Kolhossa, Vilppulassa ja Mäntässä. Kolhon 
asemalle on suunniteltu pienimuotoista ohjelmaa, josta vastaa 
Kolhon kyläkuoro. Kolhon kyläyhdistys päätti muistaa laulajia
pienellä yllätyksellä sekä piknik-kahveilla.

Kaikista tapahtumista tarkemmin KMV-kesäliitteessä sekä
      yhdistyksen omissa ilmoituksissa/netti/ilmoitustaulut.
- Seija Tervonen kertoi kyläkirkkotoimikunnan terveisiä:

• 9.6. kansanlaulukirkko Kolhossa
• 10.7. luontokirkko rantateatterilla
• 7.8. perhemessu
• 21.8. kirkkovaellus, jonka teemana karjalaisten tulo Kolhoon

LIITTEET toimintakertomus v:lta 2010
tuloslaskelma v:lta 2010
tilintarkastajien lausunto

Kolhossa 25.5.2011 

Pöytäkirjan tarkastajat:

__________________________      _________________________
Maija Tamminen Pentti Riihinen
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