VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 7/2017

VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

27. päivänä marraskuuta 2017 klo 16.00 – 17.15

Paikka:

Sipiläntie, Virrat, Päivätoiminta

Paikalla

Riitta Kammonen PJ.
Risto Saarinen, varajäs,
Kari Vierikko
Tuomo Jartti
Marika Lehtimäki
Irja Aho
Tapani Heinonen
Olli Jalava
Kallioaho Jaana

1§

Kokouksen avaus

Virtain Sotaveteraanit ry
Perusturvalautakunta
Virtain Eläkkeen saajat ry
Eläkeliiton Virtain yhdistys
ts. vanhustyön esimies, sihteeri sij.
Virtain kansalliset seniorit ry
Kaupungin hallitus
Sotainvalidit Virtain yhdistys
Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja Riitta Kammonen avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi kokoukseen
2§

Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Läsnäolijat on kirjattu ylös ja kokous on todettu päätösvaltaiseksi.

3§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus
- Kokouksen aluksi luettu edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjassa ei
huomautettavaa

4§

Kutsu Ikäneuvo-hankkeen työpajaan 7.12.2017 Tampereelle, ilmoittautumiset 30.11.
mennessä.
-

5§

Todetaan Virtain kaupunginhallituksen vahvistaman uuden vanhusneuvoston jäsenet,
varajäsenet sekä sihteeri. Uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.
-

-

6§

Jaettu kutsu vanhusneuvoston jäsenille
Sihteeri osallistumassa työpajaan vanhusneuvoston edustajana

Vanhusneuvoston toimintakausi 2017-2021
Edellisellä vanhusneuvostolla on ollut periaatteena valita vanhusneuvoston
puheenjohtaja vuosittain niin, että valittu varapuheenjohtaja siirtyy puheenjohtajan
tehtävään seuraavana vuonna. Puheenjohtajuus tulee vaihtua järjestöjen kesken.
Nykyinen vanhusneuvosto pitää edellisen vanhusneuvoston periaatetta hyvänä
ratkaisuna ja päätyy valitsemaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ja valittu
varapuheenjohtaja siirtyy seuraavana vuonna puheenjohtajaksi
Vanhusneuvosto valitsee puheenjohtajakseen Kari Vierikon
Varapuheenjohtajaksi valitaan Olli Jalava
Sihteeri lähettää kokouskutsut jäsenille ennen kokousta

Kokouspalkkio lomake täytettäväksi ja toimitettavaksi rahatoimistoon
- Uudet jäsenet toimittavat kokouspalkkioiden maksamista varten yhteystietonsa
Terhi Herraselle

7§

Muut asiat
-

Riitta Kammonen jatkaa vanhusneuvoston edustajana vammaisneuvostossa
tulevallakin kaudella

- vanhusneuvostoa puhutti paljon ikäihmisten liikuntasetelin jatkuvuus
- Vanhusneuvosto uusille jäsenille jaettu neuvoston toimintasääntö. Kokouskutsut
lähetetään varsinaiselle jäsenelle ja hän itse ottaa yhteyttä varajäseneensä jos on
estynyt tulemaan kokoukseen.
- Risto Saarinen otti esille pitäisikö vanhusneuvosto pyytää perusturvalautakuntaa
vierailulle vanhusneuvostoon. Saarisen ehdotus sai kannatusta neuvostolta.
Toiveena ja tavoitteena vanhusneuvoston ja perusturvalautakunnan yhteistyön
tiivistyminen.
- vanhusneuvostoa on pyydetty kehittämään ikäneuvo hankkeen asiakasohjausta
sekä lähitori toimintaa.
- Perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan että kuulolaitteiden patterit ja
letkut tulevat uudelleen hoitotarvikejakelun piiriin 1.1.2018 Virroilla ja Ruovedellä
8§

Seuraavat kokoukset
1.2.2018 klo 16 Yhdistystentalo , keskustie, Riitta varaa paikan
12.4.2018 klo 16
31.5.2018 klo 16

9§

Kokouksen päättäminen
Pj. Riitta Kammonen kiitti vanhusneuvostoa hyvästä yhteistyöstä puheenjohtaja
kaudellaan 2016-2017 ja toivotti menestystä uudelle puheenjohtajalle.
Kokous päättyi klo 17.15

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Riitta Kammonen
puheenjohtaja

Marika Lehtimäki
sihteeri sij.

