VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 2/2017

VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

16. päivänä helmikuuta 2017 klo 16.00 -17.45

Paikka:

Sipiläntie, Virrat, Päivätoiminta

Paikalla:

Riitta Kammonen, puh.joht.
Tauno Vuorenmaa
Kari Vierikko
Juhani Muuriaisniemi
Eila Kalliomäki
Irja Aho
Jussi Helin
Marika Lehtimäki
Raimo Pirhonen

1§

Kokouksen avaus

Virtain Sotaveteraanit ry
Eläkeliiton Virtain Yhdistys ry
Virtain Eläkkeen saajat ry
Sotainvalidien Veljesliiton Virtain osaston ry
Tekninen toimi
Virtain kansalliset seniorit ry
Sosiaalitoimi
ts. vanhustyön esimies, sihteeri sij.
Tekninen johtaja, Virtain kaupunki

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

Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Läsnäolijat kirjattu ylös. Kokous on päätösvaltainen

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§

Tekninen johtaja Raimo Pirhonen Virtain kaupungilta kertoo vanhan sairaalan
Käyttösuunnitelmista
-

-

5§

Vanhan sairaalan ympäristön suunnittelussa otettava huomioon erityisesti
ikäihmisten tarpeet. Jo nyt ympäriltä löytyy terveyskeskus, vanhainkoti,
ikäihmisten ryhmäkoti
Vanhan sairaalan tulevaisuus on vielä auki. Mietinnässä rakennuksen
käyttötarkoituksen muutos. Millainen toiminta palvelisi parhaiten ikäihmisiä?
Tekninen toimi toivoo vanhusneuvostolta ideoita vanhan sairaalan ympäristön
kehittämiseen ja toiminnan muutokseen

Voimaa vanhuuteen - hankkeen hakemuksen uusiminen
-

Vanhusneuvosto päättää esittää Virtain kaupungille hakemuksen uusimista
vuodelle 2017. Riitta Kammonen ottaa yhteyttä Ruoveden vanhusneuvoston
puheenjohtajaan ja he välittävät viestiä eteenpäin kaupungin hallitukselle

6§

Apua yksinäisyyteen kurssi 20.2- 20.3.2017 Keiturinpuistossa
-

7§

Kysely sivistystoimelle ikäihmisten liikuntapassista
-

-

-

8§

15.2.2017 olleessa kokouksessa asia on ollut esillä. Ikäihmisten
liikuntaharrastuksen tukeminen ei kuulu pelkästään sivistystoimelle vaan käsittää
useampaa sektoria
Asian eteenpäin viemiseksi on perustettu työryhmä jonka tehtävän on selvittää
ikäihmisten liikunnan tukemisesta aiheutuvat kustannukset ja hyödyt. Työryhmän
tulee esittää tekemänsä selvitys ja toimintaehdotus lautakunnalle huhtikuun
kokouksessa
Vanhusneuvoston edustajaksi työryhmään esitetään Riitta Kammosta,varalle Irja
Aho

Vanhusneuvoston esitys tekniselle toimelle kevyenliikenteen väylien lisäyksestä
-

9§

Kurssista ollut pieni juttu Suomenselän sanomissa
Päivät ja kellonajat ilmoitetaan vielä paikallislehden muistilista palstalle

Eila Kalliomäki on vienyt asiaa eteenpäin teknisen toimen kokouksessa
Virrat on esittänyt ELY -keskukselle kevyen liikenteen väylien lisäämistä Virroille
ja ELY- keskus antaa esitettyyn asiaan päätöksen aikanaan.

Muut asiat
-

10§

Kutsu ikäneuvo hankeen kick off-tilaisuuteen, 22.2 Keiturinpuistossa
Ehdotus että vanhusneuvoston kokoukset voisi järjestää joskus eri
vanhusyksiköissä, erityisesti uusissa yksiköissä
Ehdotettu tulevalle vanhusneuvostolle Suomi 100 vuotta juhlavuoden
kunniaksi järjestettävää seminaaria. Jää uuden vanhusneuvoston
mietittäväksi ja päätettäväksi

Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous 6.4.2017 klo 14 Keiturinpuistossa
Kokous päättyi klo 17.45

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Riitta Kammonen

Marika Lehtimäki

puheenjohtaja

sihteeri, sij.

Virtain kaupungin vanhusneuvosto

