VANHUSNEUVOSTO
VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 3/2020
Aika

to 20.8.2020 klo 16-18

Paikka:

Kokoushuone 371, Teams-kokous-mahdollisuus

Paikalla:

Irja Aho
Olli Jalava
Tuomo Jartti
Riitta Kammonen
Kari Vierikko
Tapani Heinonen
Jaana Kallioaho
Terja Kellomäki
Tytti Majanen
Hanna-Leena Simonen
Sari Mäntyharju
Kaisa Jaatinen

Virtain Seniorit ry, varapj
Sotainvalidien Veljesliiton Virtain osaston ry
Eläkeliiton Virtain Yhdistys ry, pj
Virtain Sotaveteraanit ry, poistui klo 17.20
Virtain Eläkkeen saajat ry
Kaupunginhallitus
Teknisten palvelujen lautakunta
Keiturin Sote Oy, etäyhteydellä, poistui klo 17.48
Perusturvalautakunta, poissa
vanhusneuvoston sihteeri Virtain kaupunki
asiakasohjaaja Virtain kaupunki
Talousjohtaja, etäyhteydellä

1 § Kokouksen avaus, puheenjohtaja avasi kokouksen. Käytiin kuulumiskierros.
2 § Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus: todettiin laillisuus ka päätösvaltaisuus.
3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus. Hyväksyttiin pöytäkirja.
4 § Maksaako laskun tekeminen enemmän kuin itse lasku?
-

Talousjohtaja Kaisa Jaatinen kertoi laskutuskäytännöistä. Vanhusneuvosto keskusteli
asiasta, asia jäi vielä pöydälle; palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

5 § Koronatilanne kuulumiset Sari Mäntyharju:
-

osa Pirkanmaan elokuun tartunnoista on sellaisia, ettei pystytä osoittamaan, mistä tartunta
on saanut. Hallintolääkäriltä tullut juuri uudet ohjeet asumisyksiköissä vierailuista. Kaikille
ohjeeksi, että muistetaan pitää suojaetäisyydet, yskiminen ja aivastaminen hihaan, käsien
pesu ja desinfiointi. Ihmisten ilmoille mennään terveenä. Tilanteen sosiaaliset ja henkiset
vaikutukset on tiedostettu. Varotoimet ovat kuitenkin tarpeen, että tilanne pysyy
hallinnassa.

-

Mikäli kuntalainen ei pysty asioimaan kaupassa, kunnan tulee järjestää kauppapalveluita.
Seurakunta on ollut toiminnassa mukana, keskustan kaupat eivät ole suostuneet
järjestämään tavaroiden keräilypalvelua.

-

vähävaraisten maskien jakelu tapahtuu Karhunaskeleessa perjantaisin klo 9-12.30.

6 § Toiminta-avustuksen hakeminen kaupungilta;
-

vanhusneuvosto päätti, että ei haeta tänä vuonna toiminta-avustusta, koska
yleisötilaisuutta ei järjestetä.

-

Vanhusneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että ensi vuoden vanhusneuvoston
budjettiin varataan 1500 euroa kesätapahtuman järjestämiseen.

7 § Muut asiat:
-

Editin puiston avajaiset 28.8.2020

-

Mukanetti järjestää Ruovedellä infotilaisuuden asiasta to 3.9. klo 11 Ruoveden
kirjastossa. Tilaisuus kestää noin tunnin. Kutsu jaettiin vanhusneuvoston
jäsenille..

-

Vanhusneuvostolle tiedoksi kaupunginhallituksen päätös17.8.2020 § 228:
kaupunginhallitus näkee ikäihmisten asumisen kehittämisen olennaisena
kysymyksenä ja jatkaa eri mahdollisuuksien kartoittamista.
o Vanhusneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että sen osallisuus
huomioidaan ikäasumisen kehittämistyössä
o Vanhusneuvosto mustuttaa kaupunginhallitusta ja lautakuntia siitä, että
vanhusneuvostoa on kuultava ikäihmisten asioita koskevissa
valmistelutöissä (Kuntalaki 410/2015 27 § 2 mom.)

-

Keskusteltiin mahdollisuudesta, että vanhusneuvosto saisi edustajansa
lautakuntiin samalla tavoin kuin on nuorisovaltuuston edustajia lautakunnissa
mukana.
o Vanhusneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että tulevalla
vaalikaudella sillä on mahdollisuus saada edustaja lautakuntiin

-

Kotihoidon maksupäätöksen perusteet. Hanna-Leena esitteli maksujen
määräytymisen perusteet.

8 § Seuraavien kokouksen päivämäärä ja paikka; to 15.10.2020 klo 16 Kokoushuone 371.
9 § Kokouksen päättäminen: pj päätti kokouksen klo 18

Tuomo Jartti

Hanna-Leena Simonen

Vanhusneuvoston puheenjohtaja

vanhusneuvoston sihteeri

Liitteenä: Edellisen kokouksen pöytäkirja

