VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 6/2017

VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

30. päivänä elokuuta 2017 klo 16.00 -

Paikka:
Paikalla:

Virtaintie 26, Virrat, Kaupungintalo kokoushuone 371
Riitta Kammonen, puheenjohtaja
Tauno Vuorenmaa
Kari Vierikko
Jussi Helin
Juhani Muuriaisniemi
Eila Kalliomäki
Irja Aho
Marika Lehtimäki
Anu Maijala

1§

Virtain Sotaveteraanit ry.
Eläkeliiton Virtain Yhdistys ry
Virtain Eläkkeen saajat ry
Perusturvalautakunta
Sotainvalidien Veljesliiton Virtain osaston ry
Tekninen lautakunta
Virtain seniorit ry.
Palvelupäällikkö ,ikääntyneiden palvelut, sihteeri
Terveystoimi

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Riitta Kammonen avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi kokoukseen. Aluksi nautittiin vanhusneuvoston tämän kauden
päättäjäiskahvit. Kiitokset kaikille neuvostossa mukanaolleille, hienoa, että muutamat
jatkavat myös uudessa vanhusneuvostossa.

2§

Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Läsnäolijat on 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§

Vanhusneuvoston uusi kokoonpano kaudelle 2017-2021
-

Tekninen lautakunta Jaana Kallioaho varajäsen Tiia Maijala
Virtain sotaveteraanit ry Riitta Kammonen, varajäsen Seppo Varis
Virtain eläkkeensaajat ry Kari Vierikko, varajäsen Matti Lahtinen
Eläkeliiton Virtain yhdistys Tuomo Jartti, varajäsen Tauno Vuorenmaa
Kaupungin hallitus Tapani Heinonen, varajäsen Armi Hänninen
Sotainvalidit Virtain yhdistys Olli Jalava, varajäsen Erkki Kujala
Virtain Seniorit ry Irja Aho, varajäsen Kirsti Perähuhta
Keiturin Sote Oy Terja Kellomäki

-

Vanhusneuvoston sihteeri toimittaa vanhusneuvoston jäsenten nimet
vahvistettavaksi kaupunginhallitukselle.

-

Riitta Kammonen kutsuu uuden vanhusneuvoston koolle kunhan uudet
jäsenet on valittu.

5§

Hiekkarannan kesätanssit 5.7-17 ikääntyneille, järj. Vanhusneuvosto
Keskustelua tapahtumasta
-

6§

Hiekkarannan tansseissa väkeä noin 300 henkeä. Onnistunut tapahtuma.
Tapahtumasta aiheutuneet kulut on puheenjohtaja selvittänyt kuitteineen
perusturvalautakunnalle ja saatu tuki 400€ käytetty tapahtuman kuluihin.
Suositellaan uudelle vanhusneuvostolle samantyyppisen tapahtuman
järjestämistä ensi vuonnakin

Muut asiat
-

Apua yksinäisyyteen ryhmä toimii Asunmaan Maijan kautta. Yksiköissä
vapaaehtoistoiminta pyörii hyvin, kotona yksin olevien seuran tarve on enemmän
kysymysmerkki ja siihen tulisi panostaa. Kotihoidossa alkaa asiakasohjaus
kokeilu johon valittu Anu Maijala sekä Reija Pyylampi. He keräävät tietoja esim.
vapaaehtoisista

-

Asiointipalvelun kattavuus koko Virtain alueella. Osassa sivukyliä asiointipalvelu
toimii hyvin, mutta osassa kyliä ikäihmiset pääsevät keskustaan koulukyydin
mukana mutta takaisin ei ole julkista liikennettä. Tarvittaessa yhteys
hyvinvointijohtajaan joka voi kartoittaa asiointipalvelun tarvetta uudestaan.

-

Ikäneuvohankkeen kick off ja syksyn aloitustilaisuus 6.9. Tampere 13-16
virastotalo 5.krs.Toivotaan osallistumista myös vanhusneuvoston osalta

-

Riitta Kammonen jatkaa vanhusneuvoston edustajana vammaisneuvostossa
tulevalla kaudella.

-

Ikäihmisten palveluoppaan päivittäminen on työn alla Leena Sara-Aholla ja Tiina
Maunulla

-

Tulevan vanhusneuvoston kokous käytännöistä muistutuksena, varsinaisen
jäsenen estyessä tulemasta kokoukseen varsinainen jäsen on velvollinen
pyytämään paikalle oman varanjäsenensä. Uuden vanhusneuvoston
ensimmäiseen kokoukseen voisi kutsua sekä varsinaiset - että varajäsenet

-

yli 65- vuotiaiden liikuntaseteli kokeilu jatkuvuus.
o
o

7§

Setelit ovat menneet kaikki, joten kokeilulle on ollut käyttöä.
Vanhusneuvosto toivoo kokeilun jatkamista vuodelle 2018

Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous sovitaan myöhemmin, Riitta Kammonen kutsuu koolle
Kokous päättyi klo 17.10

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Riitta Kammonen
puheenjohtaja

Marika Lehtimäki
sihteeri

