
Kaavin 4H-yhdistys/Yhdes-
sä hyvää -hanke. Kiirastors-
tana 18.4. ei digiklinikkaa,
koska kirjasto suljetaan
klo 16.

EU-ruokajakelu Juankoskella
Kiirastorstaina 18.4. klo
15.15-17.15. Poikkeama, SPR
tila Poikkitie 5 L. Mielellään
ota oma kassi mukaan.

P-S Syöpäyhdistyksen
Juankosken ja Kaavin
po:t ja Juankosken
Hengitysyhdistys järj. uinti-
retken Fontanellaan pe 26.4.
L-auto Juankoski klo 9.45,
Kaavi klo 10 ja Säyneinen klo
10.30. Ilm. Hilkalle p. 040 702
8908.

Västinniemen osakaskun-
nan kokous Västinniemen
nuorisoseurantalolla 28.4. klo
14. Sääntömääräiset asiat
sekä päätetään osakaskun-
tien vesialueiden vuokrauk-
sesta.

EL Kaavi Uinti ja keilamatka
Rauhalahteen ti 23.4., lähtö
klo 8.45 mh. Ilmoittautumi-
set uinti ja keila Vilho Nykä-
nen p. 040 867 8454 su-il-
taan mennessä.

Pohjois-Savon Muisti ry.
Muistikahvila Kaavin nuoriso-
talolla ti 23.4. klo 10-12. Ai-
heena jalkojen terveys ja ko-
tihoito. Lisätietoja Tiia Toiva-
nen, p. 044 779 0606.

Riihijärven yksityistien tie-
kunnan vuosikokous la 27.4.
klo 12 Viljamaan kartanossa,
os. Riihijärventie 10.

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

Koillis-Savon kalakerhon
jäsenten välinen pilkkikilpai-
lu Kaavinjärvellä 22.4. klo 10.
Lähtö satamasta

Juankosken Martat, Novelli-
koukku jatkuu ke 24.4. klo 18
Kirjastossa.Tuo vauvasukat ja
-pipot kuvattaviksi ja Kysiin
vietäväksi.

EL-Riistavesi. Kerho to 25.4.
klo 12 OP:n kerhohuoneella.
Mukana Tiina Miettinen ker-
tomassa kotihoitopalveluista.

Tuusniemen Käsityö- ja
kulttuuriyhdistys Käsityö-
kahvila Kulttuurikellarissa
to 25.4. klo 13.

El-Säyneinen. Kerho tiistai-
na 23.4.2019 klo 13.00 Säy-
neisen seurantalolla.

EL Juankoski. Kylpylämatka
Fontanellaan 23.4. Linja-au-
ton aikataulu: Juankoski tori
klo 9, Hevoshaka klo 9.05.
Tied. puh. 050 405 8587.

Pohjois-Savon Kylät ry.
Ikäihmiset kiinni lähiyhtei-
söön – hankkeen pop up –
palvelupäivää vietetään to
25.4. klo 10.30-13.30 Susi-
mäen Eränkävijät ry:n met-
sästysmajalla Erärinteellä.
Ohjelmassa; Turvallisesti ko-
tona – luento, Mari Kinnunen
(Sh-opisk.) ja Ikäihmiset lii-
kenteessä, Kari Savolainen
(Liikenneturva). Ilm. ruokai-
luun 23.4. mennessä p.
050 470 2379.

EL-Tuusniemi. Kerho ke
24.4. järjestötilassa klo 13.
Vieraana hammaslääkäri Eero
Pitkänen. Lauluryhmän harj.
ennen kerhoa klo 11.30.

Koillis-Savon Luonnonystä-
vien linturetki ma 22.4. Riis-
taveden Keskimmäisen lintu-
tornille. Yhteislähtö Juankos-
ken ent.kaup.talon parkkipai-
kalta klo 10 ja Kaavin torilta
klo 10.15. Lintuyhdistys Kui-
kasta Pertti ja Eini Räsänen
opastaa tornilla. Lämpimästi
päälle sekä kiikarit ja eväät
mukaan. Lopuksi käydään
Koivumäen Myllykosken laa-
vulla nuotiolla. Mukaan vaan,
vaikkei olisi jäsen!

Tuusniemen kylät ry. Mai-
semateosten suunnittelutilai-
suudet: Paakkilan seudun ky-
lien tilaisuus Ohtaansalmen
sillalla to 25.4. klo 18. Koil-
lis-Tuusniemen tilaisuus Sau-
napirtillä, Kaavinkoskentie
631, su 28.4. klo 15. Tuusjär-
vi-Hiidenlahti -tilaisuus
Täplän Tuvalla ma 29.4. klo
18.

Tuusniemen Eläkkeensaa-
jat. Kerho ti 23.4. klo 13 jär-
jestötilassa Keskitie 22. Musii-
kit ja kahvit.

Tuusniemen Eläkeläiset ry
kerho 18.4. klo 11 Päätalolla
Keskitie 22.

Pohjois-Savon Kylät ry:
Ikäihmiset kiinni lähiyhtei-
söön – hankkeen virkistys-
päivää vietetään Muuruve-
den kylätalolla 24.4. klo
11-15. Ohjelmassa: Kodin tur-
vallisuus; Timo Pakkanen,
Edunvalvonta- ja edunval-
vontavaltuutus; Jari Sutinen
ja Kansalaisopiston taide-
näyttely. Ilmoittautumiset
ruokailuun p. 050 371 4406
(Kyläyhdistys).

EL Muuruvesi, Unto Mono-
sen 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. Ar-
volle.

Muistikahvila Riistaveden
OP:n kerhohuoneella to 18.4.
klo 13-15. Aiheena kuntoutus
ja hyvinvointipalvelut. Lisä-
tietoja Tiia Toivanen, p. 044
779 0606.

Kansallinen Veteraanipäivä
Tuusniemellä la 27.4. Juan-
koskelta lähtijät ilmoittautu-
miset ti 23.4. mennessä 050
452 0130. Veteraanipäivän
seppeleenlasku Juankosken
sankarihaudalla klo 11 ennen
Tuusniemelle lähtöä.

Tuusniemen Raju. Koillis-Sa-
von lentispuulaakiturnaus
Tuusniemellä la 20.4. Koulu-
keskuksen liikuntasalissa. Ilm.
klo 10. Pelit alkavat klo 10.30.

Kuopion kaupungin koti-
hoito haluaa tukea ikäih-
misten kotona asumista ja 
toimintakykyä. Se otti hel-
mikuun alussa uutena palve-
luna käyttöön kuntouttavan 
arviointijakson toimintamal-
lin. Juankoskella, Riistave-
dellä ja Nilsiässä malli tulee 
käyttöön toukokuussa.
Aina kun ikäihminen tulee 
ensi kertaa kotihoidon pal-
veluiden piiriin, vanhusten 
palveluohjaus ohjaa hänet 

kuntouttavalle arviointijak-
solle. Se kestää korkeintaan 
kuusi viikkoa ja tapahtuu asi-
akkaan kotona.

–�Jakson alussa kartoite-
taan asiakkaan terveyteen 
ja toimintakykyyn vaikut-
tavat tekijät. Jakson aikana 
aikana asiakkaan toiminta-
kykyä tuetaan tehostetusti ja 
hänen tarvitsemiensa pal-
veluiden sisältöä ja määrää 
selvitetään tarkemmin. Eri-
tyistä huomiota kiinnitetään 
asiakkaan voimavaroihin ja 
kuntoutumisen mahdolli-
suuksiin, kertoo projekti-
päällikkö Leila Tuononen 

vanhusten hoivapalveluista.
–�Kuntoutuksessa hoi-

tajat ja terapeutit ohjaavat 
asiakasta arjen askareissa 
hänen omien voimavaro-
jensa mukaisesti omatoi-
misuuteen. Siihen kuuluu 
myös mahdollisuus osallis-
tua viriketoimintaan kodin 
ulkopuolella tai kotona sekä 
kotihoidon hoitajien ja tera-
peuttien ohjaamien harjoit-
teiden tekeminen. Asiakas 
saa apua niissä toimissa, jois-
ta ei itsenäisesti selviä.
Jakson lopussa pidettävässä 
hoitoneuvottelussa asiakas, 
hänen omaisensa ja asiak-

kaan hoitoon osallistuvat 
tahot päättävät yhdessä, jat-
kuvatko kotihoidon palvelut. 
Neuvottelussa myös suunni-
tellaan asiakkaan tarvitsema 
hoito ja palvelut arviointi-
jakson jälkeen.
Kaupunki perii kuntoutta-
vasta arviointijaksosta perus-
turvan ja terveyslautakunnan 
vahvistaman asiakasmak-
sun, johon sisältyvät palve-
lu- ja hoitosuunnitelman 
mukaiset kotihoidon hoi-
tajan kotikäynnit, lääkärin 
ja terapeuttien kotikäynnit 
sekä tarvittaessa muistihoi-
tajan kotikäynti.


