VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

1. Virtain kaupungin vanhusneuvosto kokoontui kuusi kertaa vuonna 2016. Vuoden
ensimmäisessä kokouksessa 10.3.2016 valittiin vanhusneuvostolle uusi puheenjohtaja sekä
sihteeri vuodelle 2016. Puheenjohtajana toimi kaudella 2016 Riitta Kammonen ja
sihteerinä vanhustyön esimies Helena Pesu, varapuheenjohtajaksi valittiin Kari Vierikko.
Helena Pesun siirryttyä loppu vuodesta Keiturin Sote Oy:n palvelujohtajan toimen
sijaisuuteen vanhusneuvoston sihteeriksi nimettiin vanhustyön esimiehen sijaisuutta
hoitava Marika Lehtimäki. Vanhusneuvoston jäsenet vuonna 2016 Tauno Vuorenmaa,
Riitta Kammonen , Kari Vierikko, Irja Aho , Juhani Muuriaisniemi , Jussi Helin , Anu Maijala
Eila Kalliomäki, Arja Ylä- Nojonen , sihteeri Helena Pesu ( Marika Lehtimäki).
2. Virtain vanhusneuvosto on tehnyt yhteistyössä Ruoveden vanhusneuvoston kanssa
vetoomuksen kuntien osallistumisesta Voimaa vanhuuteen - hankkeeseen. Hankeen
hakuaika oli 1.3-31.5.2016 ja vanhusneuvostot pyysivät kunnilta erillistä perustelua sikäli
mikäli hankehakemusta ei yhteistoiminta alueen edustajien toimesta tehdä.
Hankehakemusta ei hyväksytty vuodelle 2016, mutta se on uudelleen haettavissa vuonna
2017 ja vanhusneuvosto on esittänyt kaupungille jotta hakemus uusittaisiin tuolloin.
Vanhusneuvosto on myös muistuttanut vuoden 2016 aikana sivistystoimelle tekemästään
aloitteesta senioripassin saamisesta kansalaisopiston kurssimaksu valikoimaan.
Sivistystoimi ei ole toimittanut vanhusneuvostolle pyynnöstä huolimatta kannanottoa
tehtyyn esitykseen.
3. Virtain vanhusneuvosto on huhtikuussa pitänyt yhteisen kokouksen Ruoveden
vanhusneuvoston kanssa. Samalla vanhusneuvosto tutustui Palvelutalo Honkalan
toimintaan.
4. Virtain vanhusneuvosto on tehnyt sisäisen toimintaohjeen selventämään vanhusneuvoston
toimintaa.
5. Kotihoidon esimies on käynyt esittelemässä vanhusneuvostolle ikäihmisten perhehoidon
mahdollisuuksista uutena toimintamallina ikäihmisten vuoro- tai pysyväishoitoon. Lisäksi
neuvostolle on esitelty kotihoitoon tulossa olevasta uudesta toiminnanohjaus
järjestelmästä optimointi ja mobiili , joiden tarkoituksena tehostaa ja parantaa kotihoidon
toimintaa sekä antaa enemmän aikaa asiakkaalle.

6. Vanhusneuvostolle on esitelty erilaisia rakennusprojekteja jotka koskevat erityisesti
ikäihmisiä kuten Vihriälän ryhmäkodin rakentamisen edistyminen sekä terveyskeskuksen
poliklinikan remontti. Vihriälä kodin rakennustoimikuntaan kuuluvat vanhusneuvostosta
Riitta Kammonen ja Marika Lehtimäki.
7. Antti Vuori on ollut vanhusneuvostossa kertomassa esteettömyyskartoituksen tuloksista ja
sen hetkisestä tilanteesta. Vuoren työsuhdetta on jatkettu maaliskuulle 2017
esteettömyyskartoituksen loppuun saattamiseksi.
Virtain vammaisneuvoston laaja-alaisiin kokouksiin on osallistunut Riitta Kammonen
vanhusneuvoston edustajana.
8. Päätettiin, että Riitta Kammonen jatkaa vuoden 2017 puolella puheenjohtajana, kunnes
vaalit ovat ohi ja uusi Virtain kaupungin vanhusneuvosto on valittu.

