VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 3/2017

VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

6. päivänä huhtikuuta 2017 klo 14.30 -15.50

Paikka:

Heikkilänkuja, Virrat, Keiturinpuisto

Paikalla

Riitta Kammonen, puheenjohtaja
Tauno Vuorenmaa
Kari Vierikko
Juhani Muuriaisniemi
Irja Aho
Jussi Helin
Arja Ylä-Nojonen
Marika Lehtimäki

1§

Kokouksen avaus

Virtain Sotaveteraanit,ry
Eläkeliiton Virtain Yhdistys ry
Virtain Eläkkeen saajat ry
Sotainvalidien Veljesliiton Virtain osaston ry
Virtain kansalliset seniorit ry
Sosiaalitoimi
Kaupunginhallitus
ts. vanhustyön esimies, sihteeri sij.

Puheenjohtaja Riitta Kammonen avasi kokouksen klo 14.30 ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi kokoukseen
2§

Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Läsnäolijat kirjattu ylös. Kokous on päätösvaltainen

3§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja luettu kokouksen aluksi. Vanhusneuvostolla ei huomautettavaa pöytäkirjan
sisällöstä. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat allekirjoittaneet edellisen kokouksen
pöytäkirjan. Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin nettisivuilla
vanhusneuvoston tietojen yhteydessä.

4§

Ikäihmisten liikkumisen tukeminen, vanhusneuvoston aloite sivistyslautakunnalle
-

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 15.2.2017 käsitellyt vanhusneuvoston
aloitetta ikäihmisten liikuntaharrastuksen tukemisesta. Helmikuun kokouksessa
lautakunta perusti asian eteenpäinviemiseksi työryhmän jonka tehtävä oli
valmistella ehdotus lautakunnalle huhtikuun kokoukseen. Työryhmän ehdotti
sivistyslautakunnalle seuraavaa:
o Lautakunta myöntää 2000€ määrärahan vuoden 2017 loppuun saakka
kestävälle kokeilulle ikäihmisten liikuntasetelistä. Yhden setelin arvo 2,5€
ja seteleitä voidaan myöntää maks.10 kpl/ seniori. Seteleitä voidaan
myöntää kaikille yli 65-vuotiaille virtolaisille ja seteleitä jaetaan
Kaupungintalon neuvonnasta.
o Lautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.4.2017 työryhmän esityksen

-

Vanhusneuvosto pitää esitystä hyvänä

-

Keskustelua myös terveyskeskuksen uima-altaan käytön laajentamisesta
o Uima-allas käytössä fysioterapian yksilö- ja ryhmäkuntoutukseen. Muuhun
käyttöön uima-allasta on vaikea ottaa koska uima-altaan valvontaa on
hankala toteuttaa jos allasta käyttävät ulkopuoliset. Huomioitavaa on että

altaan valvontaa suorittavalla henkilöllä tulee olla tehtävään soveltuva
koulutus joka on suoritettava vuosittain uudelleen.
5§

Apua yksinäisyyteen –kurssin jatkotoimet
-

Ryhmän yhteyshenkilöksi päädyttiin nimeämään Maija Asumaa joka on vetänyt
apua yksinäisyyteen ryhmän. Yhteyshenkilön kautta voi tiedustella sopivaa
vapaaehtoista yksinäiselle henkilölle.

-

Ryhmän toimintaa markkinoidaan pienelle lehtijutulla ja vanhusneuvoston
jäsenten välityksellä
Ryhmässä oli osallistujia kaikkiaan 10 henkilöä
Ryhmä lupasi järjestää pienen viriketuokion Keiturinpuiston asukkaille kiitoksena
kurssin järjestelyistä

-

6§

Hiekkarannan kesätanssit ikääntyneille
-

7§

Terveyskioskin alustava suunnittelu
-

8§

10§

Kari Vierikko esittää että vanhusneuvosto lähtisi järjestämään ikääntyneille
kesätanssit yhteistyössä Hiekkarannan kanssa.
Päätettiin järjestää työryhmä tanssien järjestämiseksi. Työryhmään valittiin Kari
Vierikko, Eila Kalliomäki, Riitta Kammonen sekä Marika Lehtimäki
Työryhmältä odotetaan esitystä seuraavaan kokoukseen 4.5.2017

Sote uudistukseen liittyvässä Kärki hankeessa terveyskioski- malli on yhtenä
kehitysaiheena
Ruovedellä palvelutalo Honkalassa Voimapesä-hanke jossa osittain terveyskioski
toimintaa
Vanhusneuvostossa nousi esille ”terveysbussi” idea

Muut asiat
-

vanhusneuvoston ideat Vanhan sairaalan ympäristön kehittämiseen ja toiminnan
muutokseen
o Kokouksessa esille tulleiden tietojen valossa vanhusneuvosto ei voi ottaa
kantaa alueen kehittämiseen

-

Seminaarin järjestäminen
o Seuraava vanhusneuvosto voisi järjestää seminaarin Suomi100- vuotta
juhlan kunniaksi. Aiheina Ikäihmisten palvelut sote muutoksessa.
Puhujaksi joku nimekkäämpi vanhustyön vaikuttaja kuten Vappu Taipale,
Airan Samulin jne.

-

Tiedote korjausavustuksista, ikäkoti kuntoon
o Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle. Tarkempaa tietoa
asiasta löytyy Aran-sivuilta www.ara.fi

-

Vanhuspalvelu opas
o Työn alla. Liikuntaopas tulossa opinnäytetyönä

-

Voimaa vanhuuteen hankkeesta on tehty esitys Virtain kaupungille ja Ruoveden
kunnalle

Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Seuraava kokous 4.5.2017 klo 16 Attendo Keiturissa
Kokous päättyi klo 15.50

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Riitta Kammonen
puheenjohtaja

Marika Lehtimäki
sihteeri sij.

Ennen vanhusneuvoston kokousta pidettiin APUA YKSINÄISYYTEEN -kurssin
päättäjäiset. Täytekakku kahvien lomassa pj. Riitta Kammonen ja sihteeri Marika
Lehtimäki jakoivat kurssin osallistujille todistukset ja punaiset ruusut. Osallistujia oli
10 ja he kokoontuivat Keiturinpuistossa 5 kertaa Maija Asunmaan johdolla, joka toimii
nyt myös yhteyshenkilönä. Kurssilaiset ja vanhusneuvosto lupautuivat järjestämään
leivontapäivän Keiturinpuiston asukkaille kesän aikana.

