VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 1/2017

VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

26. päivänä tammikuuta 2017 klo 16.00 -17.35

Paikka:

Sipiläntie, Virrat, Päivätoiminta

Paikalla
Riitta Kammonen, pj
Juhani Muuriaisniemi
Marika Lehtimäki
Tauno Vuorenmaa
Kari Vierikko
1§

Virtain Sotaveteraanit ry,
Sotainvalidien Veljesliiton Virtain osasto ry
ts. vanhustyön esimies, sihteeri sij.
Eläkeliiton Virtain yhdistys ry.
Virtain Eläkkeen saajat ry.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Riitta Kammonen avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi kokoukseen

2§

Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Läsnäolijat on kirjattu ylös. Vanhusneuvoston kokouksessa paikalla alle puolet
neuvoston jäsenistä joten kokous ei ole päätösvaltainen. Kokous päätetään kuitenkin
pitää tästä huolimatta esityslistan mukaisesti.

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§

Apua yksinäisyyteen – suunnitelma, Maija Asunmaa esittelee suunnitelman
vanhusneuvostolle
-

5§

Maija Asunmaa kertoo vanhusneuvostolle Apua yksinäisyyteensuunnitelmastaan ( kurssin suunnitelma kokouspöytäkirjan liitteenä).
Kyseessä olisi vapaamuotoinen ryhmä joka toimisi vapaaehtoisperiaattella.
Ryhmän tavoitteena on rohkaista eri ikäisiä ihmisiä menemään yksinäisten
henkilöiden luokse. Ryhmään osallistuvat henkilöt etsisivät yksinäisen henkilön
itse.
Kokoontumiset Keiturinpuiston vanhainkodilla maanantaisin 20.2, 27.2, 6.3, 13.3,
20.3 klo 13-15
Ryhmän päättäjäiset sekä vanhusneuvoston kokous 6.4.2017 klo 16
Keiturinpuiston vanhainkodissa
ryhmän markkinointi eläkeläisjärjestöjen kautta

Kari Vierikon terveiset vanhusneuvostojen koulutuspäiviltä
-

Vanhusneuvostojen koulutuspäivät pidetty Rajaniemessä 12.-14.12.2016.
Paikalla noin 50 osallistujaa noin. 25 eri vanhusneuvostosta eri puolilta Suomea.

6§

Virtain kaupungin vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2016
-

7§

-

esteettömyyskävelyt 1.2.2017 klo 12.30 Virtain kirjasto, 8.2.2017 klo 12.30
Kaupungintalo ja 15.2.2017 klo 12.30 Urheiluhalli
ilmoittautumiset Antti Vuorelle p:044-7151411 tai antti.vuori@virrat.fi

Muut asiat
-

12§

Kokouksen vähäisen osallistuja määrän vuoksi tämä kohta siirretään seuraavaan
kokoukseen.

Esteettömyyskävely järj. Virtain kaupunki ja vammaisneuvosto
-

11§

Kari Vierikko ottaa asian esille seuraavassa sivistystoimen kokouksessa
vanhusneuvoston edustajana.

Vanhusneuvoston esitys tekniselle toimelle kevyenliikenteen väylien lisäämisestä
Virroille. Eila Kalliomäki alustanut jo asiaa
-

10§

Kokouksen vähäisen osallistuja määrän vuoksi tämä kohta siirretään seuraavaan
kokoukseen.

Kysely sivistystoimelle ikäihmisten liikuntapassista
-

9§

Käyty läpi toimintakertomusta vuodelta 2016. Kokouksessa tuli muutamia
korjauksia/ lisäyksiä toimintakertomukseen jotka sihteeri muuttaa
toimintakertomukseen ennen toimintakertomuksen julkistamista

Tietoa Virtain vanhusneuvoston osallistumisesta Ruoveden Honkalakodissa pidettyyn
infotilaisuuteen 19.1.2017
-

8§

Vanhusneuvostojen koulutuspäivät olivat saaneet niin suuren suosion että päiville
järjestettiin toinenkin ryhmä eli kaikkiaan osallistujia noin 100.
Päivät vetivät Tarja Pajunen, Timo Kokko sekä Heikki Kettunen
Päivien sisältö koostui vapaamuotoisesta keskustelusta ja ryhmätöistä.
Päivillä käytiin läpi Huomisen Kynnyksellä- Kyselyn tuloksia

Kodin parannustöihin kaupungilta haettavien avustusten hakuaika päättyy
tammikuussa joten tähän asiaan liittyvä tiedottaminen syytä järjestää loppu
vuodesta.

Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous 16.2.2017 klo 16 Sipiläntiellä
Kokous päättyi klo 17.35

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Riitta Kammonen
puheenjohtaja

Marika Lehtimäki
sihteeri sij.

