KUULEMISTILAISUUS Viinijärvellä 10.11.2021
Viinijärven nuokkarilla järjestettiin 10.11. klo 12-13 ikäihmisten kuulemistilaisuus. 15 henkilöä osallistui
aktiivisesti keskusteluun. Luonnollisesti suurin osa osallistujista oli viinijärveläisiä ja asiat koskivat
erityisesti Viinijärven taajaman ja lähikylien asioita. Kuulemistilaisuuden järjesti Liperin ikäihmisten
neuvosto.
Suurin osa toiveista liittyi omaehtoiseen itsenäiseen elämän helpottamiseen ja oman terveyden ja
hyvinvoinnin tukemiseen. Ja kansalaistoimintaan tarvittavia apuja esimerkiksi riittävien tilojen kuntoon ja
kokoon liittyvien asioiden huomioimiseen. Siun Sote koettiin kuntalaisten silmissä hankaloittaneen asioita
entiseen nähden. Yhtenä huolena oli Siun Soten työilmapiiri, jaksaminen ja suuri henkilöstön vaihtuvuus.
Arvoisat päättäjät. Tässä kunnan ikäihmisten terveisiä teille.

VIINIJÄRVEN KUNTOSALI
-

Viinijärven kuntosali on pieni, rappuset on monelle ikäihmiselle vaaralliset. Kuntoilulaitteet ovat
vanhat, eikä niitä koeta turvallisiksi. Olisiko mahdollista saada Viinijärvelle kunnon kuntolaitteet?
Löytyisikö koululta paremmat tilat? Ilmanvaihto tilassa on huono. On kymmeniä käyttäjiä, joilla ei
ole autoa.

ILMOITUSTAULUT
-

Paloaseman edessä oleva kunnan ilmoitustaulu pitäisi korjata ja kunta voisi tiedottaa sitä kautta
enemmän
Taipaleentien-Viinijärven tien risteyksessä oleva ränsistynyt ilmoitustaulu pitäisi korjata tai poistaa.
”Liperi ei ole kaikki taajamat ystävällinen!”

LIIKKUMINEN
-

-

Kesäaikaan olisi hyvä olla tilataksi, joka kerran viikossa veisi Liperiin asioimaan. Lähtö klo 9 ja paluu
klo 13 olisi sopiva. Talvella linja-autovuorot ovat riittävät.
Kevyenliikenteen väylät ovat kattavat ja useissa risteyksissä kynnykset ovat loivia, joista kiitokset
kunnalle. Vielä on kuitenkin katujenylityskohtia, joissa rollaattorilla tai potkupyörällä kynnyksen
ylitys ei onnistu turvallisesti ja heikompi jalkaisilla ylipäänsä onnistu.
Levähdyspenkit tarvitaan pitkille suosituille kävelyreiteille. Neliapilan ja keskustan välille ainakin.
Etenkin heille, joille liikkuminen on vaivalloista tai kivuliasta, levähdyspenkkien olemassaolo matkan
varrella on tärkeää ja jopa peruste, että lähtevät liikkumaan kävellen.

KYSYMYKSIÄ RUOKAKAUPPAAN
-

S-marketilla onko riittävästi henkilökuntaa, kun aamulla kylmätuotteet ovat vasta iltapäivällä
hyllyllä?
Onko mahdollista ruuan kotiinkuljetus?

MuutaI
-

Helppokäyttöinen mankka Vinkkarille, josta saisi musiikkia lauluun ja liikuntaan

-

Kunnon hiihtoladut Ahonkylälle. Laduillla olisi komeat maisematkin.

-

Uimarannnan niittohommat ja siivous on kesken. Rannalla ja vedessä on lasia, oksia jne. Ei tee mieli
mennä uimaan tai viedä lapsivieraita sellaiselle rannalle
Muualtakin halutaan muuttaa Viinijärvelle, mutta siihen tarvitaan paikkakunnalta löytyvää
virkistystä. Liikunta, kulttuuri jne.
Erilaiset liikuntareitit kunnassa ovat hyvät

SOTE
-

-

-

Siun soten palvelut Viinijärvellä ovat = näytteenottopalvelu joka toinen viikko. Omahoitaja-palvelu
toimii ja saa enimmäkseen kiitosta. Koska potilas ei välttämättä pääse itse kertomaan asiaansa
lääkärille, on lääkärin diagnoosi ja hoitotarpeen määrittely hoitajan osaamisen ja hänelle kerrotun
tilanteen ymmärtämisen varassa.
Ennen terveyspalvelut oli Viinijärvelläkin paremmin ja kunnallekin se oli edullisempi.
Kodinhoitajalla on aikaa vain ruokahuoltoon, lääkkeiden antamiseen. Ulkoiluun, keskusteluihin
yms. ei ole aikaa. Kolmannen sektorin toimijatkin ovat iäkkäitä. Yksinäisyys on vakava
kansanterveyden ongelma
Henkilökunnan vaihtuvuus Siun sotella on suuri ja se johtuu huonosta työilmapiiristä. Se on
aiheuttanut huonoa palvelua käyttäjille.

