VANHUSNEUVOSTO
VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 2/2019
Aika

28.3.2019 klo 16-18.58

Paikka:

Kaupungintalo, kokoushuone 371

Paikalla:

Irja Aho
Olli Jalava
Tuomo Jartti
Riitta Kammonen
Kari Vierikko, pj
Tapani Heinonen
Jaana Kallioaho
Terja Kellomäki
Tytti Majanen
Hanna-Leena Simonen

Virtain Seniorit ry, poistui klo 17.46
Sotainvalidien Veljesliiton Virtain osaston ry
Eläkeliiton Virtain Yhdistys ry
Virtain Sotaveteraanit ry, poistui klo 17.37
Virtain Eläkkeen saajat ry
Kaupunginhallitus
Teknisten palvelujen lautakunta
Keiturin Sote Oy, poissa
Perusturvalautakunta
vanhusneuvoston sihteeri

Vanhusneuvoston kokouksen asialistalla:
1 § Kokouksen avaus
2 § Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus
-

pöytäkirjaan lisättiin pykälään 3 kohtaan kaupoille tehtävä esitys penkkien hankkimisesta ja
rollaattoriparkista: Asian valmistelua kuitenkin jatketaan vammaisneuvoston kanssa.

4 § Sanna Vilen esittelee liikuntapuisto- ja Voimaa vanhuuteen-hanketta
-

Sanna esitteli hyvinvointipuisto-hanketta, käytiin keskustelua suunnitelmasta

-

Sanna kertoi Voimaa vanhuuteen-hankkeen kuulumisia; mm. työryhmätyöskentelystä ja
ulkoiluystävä iäkkäälle-koulutuksesta, mikä herätti keskustelua

5 § Ikäneuvo-hankkeen juurtuminen.
-

Leena Sara-aho kertoi lähitori-toiminnasta ja jatkosuunnitelmista. Muiden kuntien
kokemusten perusteella lähitorilla toteutettava palveluohjaus saavuttanut hyvin
asiakaskuntaa. Toiminnan aloituspaikaksi on suunniteltu kaupungintalon kahviota, mikä
paikkana herätti kovasti keskustelua. Vanhusneuvosto ei pidä paikkaa helposti
saavutettavana. Toiminnalliselta kannalta Nordean tilat oli katsottu palvelevan parhaiten
tarkoitusta.

-

Hanna-Leena kertoi puhelinneuvonnasta ja asiakasohjauksesta. Maakunnallisesta
neuvontanumerosta voi kysyä apua ja neuvoa monenlaisiin arjen ongelmiin ja tarvittaessa
sieltä otetaan yhteys asiakasohjaukseen, mikäli asiakas tarvitsee laajempaa palvelutarpeen
arviointia ja neuvontaa.

6 § Kesätapahtuma:
-

Perinteinen kesätapahtuma päätettiin pidettävän Hiekkarannalla heinäkuun ensimmäisellä
viikolla. Kaupunginhallitukselle tehdään hakemus taloudellisen tuen saamiseksi
tilaisuudesta aiheutuviin kuluihin. Seuraavassa kokouksessa suunnitellaan tarkemmin
tilaisuuden ohjelma.

7 § Saadut palautteet
-

11.2.19 lähetetty kirje Keiturin Sote Oy:lle koskien ikäihmisten ajokortin uusimisen
ongelmia. Kirjeeseen on saatu ylilääkärin vastine, joka esiteltiin kokouksessa.

-

Perusturvalautakunnalle 24.1.2019 tehty esitys sairaanhoitajalla käyntien
maksuttomuudesta. Kokouksessa esiteltiin perusturvalautakunnan kokouksen 21.2.2019
päätös asiasta.

8 § Muut esille tulevat asiat
-

keskustelua kuljetuspalveluista.

-

keskusteltu Attendon lääkäripalveluista

9 § Seuraavien kokouksien päivämäärä ja paikka: to 9.5.2019 klo 16 kokoushuone 371.
10 § Kokouksen päättäminen: pj päätti kokouksen klo 18.58.

Kari Vierikko

Hanna-Leena Simonen

Vanhusneuvoston puheenjohtaja

vanhusneuvoston sihteeri

Liitteenä: Edellisen kokouksen pöytäkirja

