
 VANHUSNEUVOSTO    PÖYTÄKIRJA 3/2018 
 
 
VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 
 
Aika  4. päivänä toukokuuta 2018 klo 15.00 - 17.00  
 
Paikka:  Päivätoiminta, Virrat  
 
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, poistunut klo 15.50 
 Jaana Kallioaho  Teknisten palvelujen lautakunta 
 Risto Saarinen Perusturvalautakunta varajäsen, poistunut klo 15.45 
 Tapani Heinonen  Kaupunginhallitus 

Marika Lehtimäki vanhusneuvoston sihteeri 
 
  
1§ Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Kari Vierikko avasi kokouksen klo 15.00 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. Pöytäkirjassa ei huomautettavaa. Puheenjohtaja 
ja sihteeri ovat allekirjoittaneet edellisen kokouksen pöytäkirjan. Allekirjoitettu 
pöytäkirja julkaistaan kaupungin nettisivuilla vanhusneuvoston tietojen yhteydessä. 
  

4§ Voimaa Vanhuuteen hanke 

 Sanna Vilén kertomassa voimaa vanhuuteen kärki hankkeesta. 

 Virrat ja Ruovesi yhteistyössä hankkeessa mukana 

 Virtain edustajina mukana Sanna Vilén sekä Tapani Heinonen, Ruovedeltä Jukka 
Majanen 

 Virtain kaupungin koordinaattoreina Sari Hellsten sekä Sanna Vilén 

 Virroilla hankkeen yhteydessä tavoitteena saada perustettua Ikäihmisten 
liikuntaraati 

o vanhusneuvoston kautta listaus mahdollisista henkilöistä jotka voisivat 
tulla liikuntaraatiin jäseneksi. Jokainen jäsen toimittaa ehdottamansa 
henkilön nimen yhteystietoineen kesäkuun puoleen väliin mennessä 
Sanna Vilénille 

 Vertaisvetäjä ryhmän perustaminen 
o vapaaehtoistoimintaan perustuva ryhmävetäjä toiminta ikäihmisille 

 Tulossa erilaisia liikuntaryhmiä aktivoimaan ikäihmisiä liikkumaan 

 Haasteena saada syrjäytymisvaarassa tai jo syrjäytyneet ikäihmiset saada 
osallistumaan toimintoihin 



5§ Virtain vanhusneuvoston lausunto osallistumisesta vammaispalvelu- ja 
sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden yhteishankintaan 

 

 Tuomi logistiikka ollut esittelemässä toimintaansa Virroilla 20.4.2018 klo 9-11 
virtain kaupungin valtuustosalissa 

 Yhteishankintaan osallistuminen huolestuttaa vanhusneuvoston jäseniä. 
Huolena erityisesti paikallisten taksiyrittäjien palveluiden säilyminen alueella 
kilpailutuksen jälkeenkin. 

 

6§ Kesätapahtuma Virroilla kesällä 2018  
 

 Tapahtuma olisi tiistaina 3.7.2018. Jokainen vanhusneuvoston jäsen sitoutuu 
osallistumaan tilaisuuden järjestelyihin 

 Vanhusneuvosto tekee budjetti esityksen kaupunginhallitukselle kustannusten 
kattamiseksi 

 Pyydetään kaupungin edustaja (Vesa Haapamäki) paikalle tapahtumaan 

 Perustetaan toimikunta tapahtuman ympärille: Irja, Riitta, Tuomo ja Kari. 
Ensimmäinen kokoontuminen 31.5 klo 16 

 

7§ Vanhusneuvoston edustajan valinta hyvinvointipuiston suunnittelutyöryhmään  

 Valitaan Tuomo Jartti 
 
8§ Muut asiat 
 

 Vanhusneuvoston nykyinen sihteeri luopuu tehtävistään. Uutena sihteerinä 
aloittaa Simonen Hanna-Leena. 

 Kaupungin sivuille päivitetään nykyisen vanhusneuvoston kokoonpano 

 Viedään tekniselle lautakunnalle tiedoksi tarve saada Virtain katukuvaan lisää 
istumapenkkejä ikäihmisille 

 
 
9§ Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous  
 

31.5.2018 klo 17 
 
Kokous päättyi klo 17 
 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi:  

 
 
 

Kari Vierikko   Marika Lehtimäki 
puheenjohtaja  sihteeri  

 
 
 
 

    
 
 
 


