"҃"(ņ "(ƐƕĺƓĺƑƏƐƖ

ƑѶņ;mobmhb|
(

!moŊf-
lvbbhhb_;|hb
hbuhovv--bmhbuhovv-hѴѴ--m
Ѵ--m|-bm-ƑƏĺƓĺh;ѴѴo
ƐѶumof-lvbbhhb_;|hb
Ŀ-|h-ѴѴ-Ŀĺ
"om;mfoh;Ѵ-bm;mm
-u_-l--Ѵ-vo;b|-
bf-ohbv;mumohoho;ѴŊ
l-v|-Ŀ Ѵ࢜l࢜m|-ѴĿĺ
vbbhbv|--v|---|
horboѴ-bm;mѴ-Ѵ|-b|;bŊ
Ѵbf--uhh;bhhbm;mf-
bv-Ѵl;m+Ѵ࢜Ŋ"-omlvbbhŊ
hborbv|omrb-momvob|omŊ
or;-f-;|ub;uu-m;mĺ

!"$( "

bm|f;m
h;࢜|lo
r࢜࢜vb࢜bv;m-bh--m
bѴhh-bllbѴѴ--m
bm|_7bv|vbhh-
f࢜uf;v|࢜࢜r;ubm|;bv;hvb
|ѴѴ;;mѴbm|or-v|hv;m
!bbv|-;7;m;vhbll࢜bv;m
|oumbѴѴ-ƑƑĺƓĺhѴoƖŊƐƑĺ
rr-bm-|oblb-|;uম
f- bmb!࢜v࢜m;mķrĺƏƓƏ
ƕѵƓƔƓƔѶĺ
bm|f;mh;࢜|lo
-ѴhobѴ࢜lrblbvv࢜v࢜bvv࢜
bbl;ovb--bh-v;llbmķ
l-|-h-|-Ѵb_b7-vঞ
lo-f-v-b;vbl;uhbhvb
|क़_|क़_࢟࢟b࢜r-Ѵ--l--m
|-h-bvbm;|;Ѵ࢜mvmŊ
|--mĺubmhobv;|r࢜b࢜|
r࢜࢜vb࢜bvbbhoѴѴ-vbbb࢜࢜|
l|omf-o7o|;-bvvv-
omllĺ_-m_b-ķhuhb-ķ
r;|oѴbm|f-f-rbhhѴbmmbvŊ
|-r;brrof;mf-f࢜uubr;brŊ
rof;ml-vv-lo-ĺ

&"

m|o|v|-f--ubobmঞ-hoঞbm

-mhovh;mѴक़vmoŊ
v;lhv;mhbuhovv-
f࢜uf;v|;|࢜࢜m|࢜m࢜࢜mh;vŊ
hbbbhhom-Ɛƕĺ__ঞh|-
_bѴf-bv;mbbhombѴ|-hbuhho
h;ѴѴoƐѶĺb|࢜fbm࢜;mmb
$-0;ѴѴf--ম"--u;Ѵ-ķ
lh-m--bvhouo!Ŋ
hb-u;|ķfo|-fo_|-l-vv-
-ub-l07ѴѴbm-Ŋ-boŊ
v--ubĺ

"҃&

bѴf-bv;mbbhom
bѴ|-hbuhho

&

h--m
h-rmhbrक़ub;m
Ѵov-foom
orbomh-rmhbv--
h-rmhbrक़u࢜|h࢜क़क़mŊ
v࢜|ohohm;mvbll࢜bŊ
m;mr࢜b࢜ĺ
orbomh-rmhbf࢜uŊ
f;v|࢜࢜rक़ub;mѴov-fo|-Ŋ
r-_|l-mvmmm|-bm-ƑѶĺ
__ঞh|-h;ѴѴoƐƑŋƐѵ
_|;bv|क़vv࢜"-omb-Ŋ
-ll-মhouh;-hoѴm
orbvh;Ѵbfob7;mh-mvv-ĺ
$-r-_|l-m|-uhob|hŊ
v;m-om-f--h-bhhbƐƔƏ
h-rmhbrक़u࢜࢜orbom
h-7bѴѴ;f-b_lbv|;mѴo|Ŋ
|bѴѴ;ĺ
mvbll࢜bv;|ƐƔƏ_-ѴŊ
h-v|-r࢜࢜v;࢜|bѴlob|Ŋ
|-|l--m|-r-_|l--m
ovob;;vv-h-rmhbroŊ
u-|ĺhorboĺCĺ
-rmhbrक़u࢜|o-|
_|;bvh࢜क़rक़ub࢜ķ
fob|-hh--bmobh࢜࢜࢜
l-hv--v|--mĺorbŊ
omh-rmhbrक़u࢜|o-|
;mvbll࢜bv;||࢜vbmv࢜_hक़Ŋ
-v|;bv;|h-rmhbrक़u࢜|
"ol;vv-ĺ

||;Ѳثl-Ѳ-mىbࢼ
;vbѲѲbhom;bvv-$vmb;l;m
hbuf-v|ovv-

bmm-mhbѴѴ-f-$;u&vb|-ѴoѴѴ-om_|;bvm࢜;Ѵ
$vmb;l;mhbuf-v|ovv-b;Ѵ࢜_ol;mm-|ouv|-bm-ĺ࢜|Ŋ
|;Ѵvv࢜omh-_7;m|-b|;bѴbf-m_bm;ubѴ-bvbv|-l-|;ub--Ŋ
Ѵ;bv|-f-;ubѴ-bvb-|;hmbbhhof-h࢜࢜;m|;_|f࢜bhom;b|-ĺ
ml--Ѵ-f-ķlov-bbhbv|-|;_|f࢜|-b-bhh-r-rŊ
_m|-bѴ_mh-b;uu;bhombĺll-ѴѴ-hbmm-bv;ѴѴ-
omr;b|-|क़b|࢜f-omhbm_-ulbѴѴbv|-ķ;࢜m;o-|;vbѴѴ࢜
mbbmѴ_;m-f-mĺ
-f-|;hv|b ثubh-"olbm;m

mm- --vbm;m

Kuopion kaupungin kotihoito haluaa tukea ikäihmisten kotona asumista ja
toimintakykyä. Se otti helmikuun alussa uutena palveluna käyttöön kuntouttavan
arviointijakson toimintamallin. Juankoskella, Riistavedellä ja Nilsiässä malli tulee
käyttöön toukokuussa.
Aina kun ikäihminen tulee
ensi kertaa kotihoidon palveluiden piiriin, vanhusten
palveluohjaus ohjaa hänet
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Koillis-Savon kalakerhon
jäsenten välinen pilkkikilpailu Kaavinjärvellä 22.4. klo 10.
Lähtö satamasta
Riihijärven yksityistien tiekunnan vuosikokous la 27.4.
klo 12 Viljamaan kartanossa,
os. Riihijärventie 10.
P-S Syöpäyhdistyksen
Juankosken ja Kaavin
po:t ja Juankosken
Hengitysyhdistys järj. uintiretken Fontanellaan pe 26.4.
L-auto Juankoski klo 9.45,
Kaavi klo 10 ja Säyneinen klo
10.30. Ilm. Hilkalle p. 040 702
8908.

kuntouttavalle arviointijaksolle. Se kestää korkeintaan
kuusi viikkoa ja tapahtuu asiakkaan kotona.
–Jakson alussa kartoitetaan asiakkaan terveyteen
ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Jakson aikana
aikana asiakkaan toimintakykyä tuetaan tehostetusti ja
hänen tarvitsemiensa palveluiden sisältöä ja määrää
selvitetään tarkemmin. Erityistä huomiota kiinnitetään
asiakkaan voimavaroihin ja
kuntoutumisen mahdollisuuksiin, kertoo projektipäällikkö Leila Tuononen

vanhusten hoivapalveluista.
–Kuntoutuksessa hoitajat ja terapeutit ohjaavat
asiakasta arjen askareissa
hänen omien voimavarojensa mukaisesti omatoimisuuteen. Siihen kuuluu
myös mahdollisuus osallistua viriketoimintaan kodin
ulkopuolella tai kotona sekä
kotihoidon hoitajien ja terapeuttien ohjaamien harjoitteiden tekeminen. Asiakas
saa apua niissä toimissa, joista ei itsenäisesti selviä.
Jakson lopussa pidettävässä
hoitoneuvottelussa asiakas,
hänen omaisensa ja asiak-

kaan hoitoon osallistuvat
tahot päättävät yhdessä, jatkuvatko kotihoidon palvelut.
Neuvottelussa myös suunnitellaan asiakkaan tarvitsema
hoito ja palvelut arviointijakson jälkeen.
Kaupunki perii kuntouttavasta arviointijaksosta perusturvan ja terveyslautakunnan
vahvistaman asiakasmaksun, johon sisältyvät palvelu- ja hoitosuunnitelman
mukaiset kotihoidon hoitajan kotikäynnit, lääkärin
ja terapeuttien kotikäynnit
sekä tarvittaessa muistihoitajan kotikäynti.

__ঞh|-$-mof- bѴ-
ou_ov;m|-Ѵovv-ĺѴ࢜hohoŊ
vrb7;মbmfo-bh-bv;llbm
Ɛƕĺƒĺ
_;;mfo_|-f-hvb-Ѵbমbm
(;v-b;lbѴ࢜f-vb_|;;ubhvb
v;h࢜u-_-v|om_ob|-f-hvbuŊ
hbb;lbѴ࢜ĺ(-u-r_;;mfo_Ŋ
|-f-f-|h--_-࢜l࢜Ѵ࢜bm;m
f-ঞ;7o-f-m--ঞ;bloŊ
m;mĺovboml࢜;mh;m|࢜m
-v|_;mhbѴक़om-Ѵ;b

b|h࢜m;mf-Ѵ-|f;m-v|Ŋ
_;mhbѴक़Ѵhh--ub-bm;mĺ
|hѴ࢜|oblbhmm-m
f࢜v;m;|o-|oul---Ŋ
|-bm;mķfoh-omr;ѴbŊbѴ|of;m
-v|_;mhbѴक़ķ-uf--
;u|-m;mķ$-moou_oŊ
m;mķ-mmvঞm;mf-
";rrovঞm;mķfoh-om
ঞ;7o-lbv;m-u-_;mhbѴक़ĺ
(-u-f࢜v;m;m࢜f-|h---uub
b;lbѴ࢜ĺ

Ѵ࢜|oblbhm|-h࢜vb;Ѵb
;bѴ;mlक़vovboml࢜;m
h;m|࢜mѴho_vvbmu-h;m|-Ŋ
lbv|-f-v;h࢜b;ub-Ѵ;b;m
u-b--lbv|-ķfo_omorbŊ
omh-rmhbom-m|-m|
|-Ѵhoo-v|vu-_--ĺvb--
b;7࢜࢜m;|;;mr࢜bmĺ
$b;m-uvb;mvbbov|-Ѵhoo|
rb7;|࢜࢜mr;uf-m|-bm-ƐƏĺ
|-llbh|-"bbovr࢜࢜ѴѴbhŊ
hक़m࢜|oblbb-Ѵ;bb|h࢜m;mĺ

.DDYL



Pohjois-Savon Muisti ry.
Muistikahvila Kaavin nuorisotalolla ti 23.4. klo 10-12. Aiheena jalkojen terveys ja kotihoito. Lisätietoja Tiia Toivanen, p. 044 779 0606.
Kaavin 4H-yhdistys/Yhdessä hyvää -hanke. Kiirastorstana 18.4. ei digiklinikkaa,
koska kirjasto suljetaan
klo 16.
EL Kaavi Uinti ja keilamatka
Rauhalahteen ti 23.4., lähtö
klo 8.45 mh. Ilmoittautumiset uinti ja keila Vilho Nykänen p. 040 867 8454 su-iltaan mennessä.
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Kansallinen Veteraanipäivä
Tuusniemellä la 27.4. Juankoskelta lähtijät ilmoittautumiset ti 23.4. mennessä 050
452 0130. Veteraanipäivän
seppeleenlasku Juankosken
sankarihaudalla klo 11 ennen
Tuusniemelle lähtöä.

Pohjois-Savon Kylät ry:
Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön – hankkeen virkistyspäivää vietetään Muuruveden kylätalolla 24.4. klo
11-15. Ohjelmassa: Kodin turvallisuus; Timo Pakkanen,
Edunvalvonta- ja edunvalvontavaltuutus; Jari Sutinen
ja Kansalaisopiston taidenäyttely. Ilmoittautumiset
ruokailuun p. 050 371 4406
(Kyläyhdistys).

Muistikahvila ti 23.4. klo
13-15 SPR:n Poikkeamassa
Poikkitie 5 L. Aiheena kodin
turvallisuus Jaana Vilhunen
SPR.

Pohjois-Savon Kylät ry.
Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön – hankkeen pop up –
palvelupäivää vietetään to
25.4. klo 10.30-13.30 Susimäen Eränkävijät ry:n metsästysmajalla Erärinteellä.
Ohjelmassa; Turvallisesti kotona – luento, Mari Kinnunen
(Sh-opisk.) ja Ikäihmiset liikenteessä, Kari Savolainen
(Liikenneturva). Ilm. ruokailuun 23.4. mennessä p.
050 470 2379.

Koillis-Savon Luonnonystävien linturetki ma 22.4. Riistaveden Keskimmäisen lintutornille. Yhteislähtö Juankosken ent.kaup.talon parkkipaikalta klo 10 ja Kaavin torilta
klo 10.15. Lintuyhdistys Kuikasta Pertti ja Eini Räsänen
opastaa tornilla. Lämpimästi
päälle sekä kiikarit ja eväät
mukaan. Lopuksi käydään
Koivumäen Myllykosken laavulla nuotiolla. Mukaan vaan,
vaikkei olisi jäsen!
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Juankosken Martat, Novellikoukku jatkuu ke 24.4. klo 18
Kirjastossa.Tuo vauvasukat ja
-pipot kuvattaviksi ja Kysiin
vietäväksi.
EL Juankoski. Kylpylämatka
Fontanellaan 23.4. Linja-auton aikataulu: Juankoski tori
klo 9, Hevoshaka klo 9.05.
Tied. puh. 050 405 8587.
EL Muuruvesi, Unto Monosen muistokonsertti 2.5. klo
20 Kunnonpaikassa, teemme
matkan jos on kiiinnostusta,
ilm. 23.4. mennessä Arvolle
p. 0400 273 173. Perinteinen
"sokkomatka" 11.7. Lähtö
Juankoskelta R-pysäkki klo
7.10, Muuruvesi Kukkosen
Halli 7.30, Västinniemi 7.40.
Paluu n. klo 19-19.30. Ilm. Arvolle.
El-Säyneinen. Kerho tiistaina 23.4.2019 klo 13.00 Säyneisen seurantalolla.
Västinniemen osakaskunnan kokous Västinniemen
nuorisoseurantalolla 28.4. klo
14. Sääntömääräiset asiat
sekä päätetään osakaskuntien vesialueiden vuokrauksesta.
EU-ruokajakelu Juankoskella
Kiirastorstaina 18.4. klo
15.15-17.15. Poikkeama, SPR
tila Poikkitie 5 L. Mielellään
ota oma kassi mukaan.

5LLVWDYHVL
EL-Riistavesi. Kerho to 25.4.
klo 12 OP:n kerhohuoneella.
Mukana Tiina Miettinen kertomassa kotihoitopalveluista.
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Muistikahvila Riistaveden
OP:n kerhohuoneella to 18.4.
klo 13-15. Aiheena kuntoutus
ja hyvinvointipalvelut. Lisätietoja Tiia Toivanen, p. 044
779 0606.
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Tuusniemen kylät ry. Maisemateosten suunnittelutilaisuudet: Paakkilan seudun kylien tilaisuus Ohtaansalmen
sillalla to 25.4. klo 18. Koillis-Tuusniemen tilaisuus Saunapirtillä, Kaavinkoskentie
631, su 28.4. klo 15. Tuusjärvi-Hiidenlahti -tilaisuus
Täplän Tuvalla ma 29.4. klo
18.
EL-Tuusniemi. Kerho ke
24.4. järjestötilassa klo 13.
Vieraana hammaslääkäri Eero
Pitkänen. Lauluryhmän harj.
ennen kerhoa klo 11.30.
Tuusniemen Raju. Koillis-Savon lentispuulaakiturnaus
Tuusniemellä la 20.4. Koulukeskuksen liikuntasalissa. Ilm.
klo 10. Pelit alkavat klo 10.30.
Tuusniemen Eläkkeensaajat. Kerho ti 23.4. klo 13 järjestötilassa Keskitie 22. Musiikit ja kahvit.
Tuusniemen Käsityö- ja
kulttuuriyhdistys Käsityökahvila Kulttuurikellarissa
to 25.4. klo 13.
Tuusniemen Eläkeläiset ry
kerho 18.4. klo 11 Päätalolla
Keskitie 22.

