
 VANHUSNEUVOSTO    PÖYTÄKIRJA 1/2018 
 
 
VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 
 
Aika  1. päivänä helmikuuta 2018 klo 17.00 - 18.30  
 
Paikka:  Keskustie 4, Virrat, Yhdistystentalo  
 
Paikalla Tuomo Jartti  Eläkeliiton Virtain Yhdistys ry 
 Kari Vierikko  Virtain Eläkkeen saajat ry 
 Riitta Kammonen Virtain Sotaveteraanit ry 
 Irja Aho  Virtain Seniorit ry 
 Olli Jalava  Sotainvalidien Veljesliiton Virtain osaston ry  
 Terja Kellomäki Keiturin Sote Oy 
 Jaana Kallioaho  Teknisten palvelujen lautakunta, poistunut klo 17.30 
 Risto Saarinen  Perusturvalautakunta, varajäsen 

Marika Lehtimäki ts. vanhustyön esimies, sihteeri sij. 
 
 

  
1§ Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Kari Vierikko avasi kokouksen klo 17.00 ja toivotti osallistujat 
tervetulleeksi kokoukseen 

    
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
 

Läsnäolijat on kirjattu ylös ja kokous on todettu päätösvaltaiseksi. 
 
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§ Virtain vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2017 

- Käyty läpi toimintakertomusta vuodelta 2016. Ei korjattavaa esitettyyn 
toimintakertomukseen. 
 

5§ Virtain vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

- Toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin korjauksin. Sihteeri tekee korjaukset 

toimintasuunnitelmaan ja julkaisee suunnitelman kaupungin nettisivuilla. 

 

6§ Lausuntopyyntö Kehitysvammaisten asuntolan rakennussuunnitelmaan 
 

- Vanhusneuvosto on antanut lausunnon kehitysvammaisten asuntolan 
rakennussuunnitelmasta. Lausunto pöytäkirjan liitteenä.  
 



7§ Lausuntopyyntö Keskuskeittiöhankeen rakennussuunnitelmaan 
 

- Vanhusneuvosto on antanut lausunnon keskuskeittiöhankkeen 
rakennussuunnitelmasta. Lausunto pöytäkirjan liitteenä. 
  

 
8§ Muut asiat 
 

- Perusturvalautakunta pyytää vanhusneuvoston edustajaa kokoukseensa 20.2. 
Perusturva toivoo edustajilta toiveita ja esityksiä vanhusten asioista. 
Vanhusneuvosto esittää kokoukseen edustajakseen puheenjohtajan Kari Vierikon 
sekä Irja Ahon. Sihteeri välittää tiedon Ville Happoselle 

 
- Omaishoitajien lomien hakijat ovat vähissä. Eivätkö omaishoitajat tiedä tuetuista 

lomista tai miksi tuetut lomat eivät kiinnosta? Selvitetään seuraavaan kokoukseen 
Kelan tuettuja lomia ja niiden hakemista. Yritetään saada seuraavaan 
kokoukseen Kelan edustaja. 

 
- Kellomäki otti esille muistisairaiden tilanteen Virroilla. Muistisairaita Virroilla noin 

300. Tavoitteena muistiasiakkaiden kotona pärjääminen ja sopeutuminen 
yhteiskuntaan. 

 
- Kokouksessa tuli esille tehdä aloite kevyenliikenteen väylästä Nallelaan  

 
- Vanhusneuvosto tekee aloitteen penkkien ja istumapaikkojen lisäämisestä 

kauppoihin ja keskustan alueelle. 
 

- Tekninen lautakunta on suunnittelemassa Virroille ikäihmisten liikuntapuistoa. 
Vanhusneuvosto edellyttää tekniseltä toimelta lausuntopyynnön esittämistä 
ennen tarkempien suunnitelmien tekemistä. Jaana Kallioaho välittää 
lausuntopyyntö esityksen tekniselle toimelle. 

 
- Seuraavaan kokoukseen mietittäväksi missä vanhusneuvosto järjestää tulevan 

kesän kesätapahtuman, koska ja millaisella ohjelmalla? 
 

9§ Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous  
 

Seuraava kokous 12.4.2018 klo 16 Tarjanne Talossa 
 
Kokous päättyi klo 18.30 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi:  

 
 
 

Kari Vierikko   Marika Lehtimäki 
puheenjohtaja  sihteeri  

 
 
 
 

    
 


