VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 4/2017

VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

4. päivänä toukokuuta 2017 klo 16.00 -17.20

Paikka:

Attendo Keiturin mummola, Virrat

Paikalla:

Riitta Kammonen, puheenjohtaja
Tauno Vuorenmaa
Kari Vierikko
Juhani Muuriaisniemi
Eila Kalliomäki
Irja Aho
Jussi Helin
Marika Lehtimäki

1§

Kokouksen avaus

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

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. Pöytäkirjaan korjattu osallistuja luettelo, muuten
pöytäkirjan sisällössä ei huomautettavaa. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat
allekirjoittaneet edellisen kokouksen pöytäkirjan. Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan
kaupungin nettisivuilla vanhusneuvoston tietojen yhteydessä.

4§

Ikäihmisten liikkumisen tukeminen, vanhusneuvoston aloite sivistyslautakunnalle
-

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 15.2.2017 käsitellyt vanhusneuvoston
aloitetta ikäihmisten liikuntaharrastuksen tukemisesta. Helmikuun kokouksessa
lautakunta perusti asian eteenpäinviemiseksi työryhmän jonka tehtävä oli
valmistella ehdotus lautakunnalle huhtikuun kokoukseen. Työryhmän ehdotti
sivistyslautakunnalle seuraavaa:
o Lautakunta myöntää 2000€ määrärahan vuoden 2017 loppuun saakka
kestävälle kokeilulle ikäihmisten liikuntasetelistä. Yhden setelin arvo 2,5€
ja seteleitä voidaan myöntää maks.10 kpl/ seniori. Seteleitä voidaan
myöntää kaikille yli 65-vuotiaille virtolaisille ja seteleitä jaetaan
Kaupungintalon neuvonnasta.
o Lautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.4.2017 työryhmän esityksen

-

Vanhusneuvosto pitää esitystä hyvänä

-

Keskustelua myös terveyskeskuksen uima-altaan käytön laajentamisesta
o Terveyskeskuksen uima-altaan käytön laajentaminen puhututti edelleen
vanhusneuvostoa. Jäsenet näkevät erittäin tärkeänä, että uima-altaan
laajempaa käyttöä pohdittaisiin kunnolla.

5§

Hiekkarannan kesätanssit ikääntyneille, järjestäjänä vanhusneuvosto
-

Tanssit pidetään 5.7.2017 klo 13-16
Tilaisuus ”iltama hengellä”, juontajana Juhani Viita
o ohjelmassa tanssia karaoken tahtiin
o vanhusneuvoston jäsenien järjestämää ohjelmaa
o Tapahtuman yhteyshenkilönä Kari Vierikko
Riitta Kammonen avaa tanssit

-

Tansseissa kahvio auki (Virtain eläkkeensaajat huolehtii tarjoilun)
Järjestyksen valvojat hommataan vanhusneuvoston toimesta (Helin) samoin
ensiapuvalmius paikanpäälle ( Lehtimäki)
Tilaisuudesta lehti-ilmoitus paikallislehteen 29.6.2017 (Lehtimäki+ Kalliomäki)
Lehtitoimittaja paikalle tekemään juttua tilaisuudesta (Kalliomäki)

-

6§

Vanhusneuvoston kesälle 2017 järjestämän tapahtuman suunnittelu
-

7§

Hakemus myöhästynyt,( Vanhusneuvosto hoitanut asiaa jo helmikuussa) tämän
vuoden hakemuksista. Viime vuoden hakemuksen uusiminen voimaa
vanhuuteen- hankkeelle on Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan vastuulla.
Hakemuksen uusimisesta on muistutettu kyseisiä tahoja useampaan kertaan
vanhusneuvoston toimesta. Haetaan v. 2018.

Muut asiat
-

9§

Eila Kalliomäki ehdottanut vanhusneuvostoa järjestämään virkistystuokion
Liljanne-Kodin Mertokarin yksikköön Liedenpohjaan
Sovittu pidettäväksi viriketapahtuma 9.6.2017 klo 16 Mertokarissa , samassa
yhteydessä vanhusneuvoston kokous
Ohjelmassa makkaranpaistoa (Lehtimäki), arvontaa (Kammonen), lettujen paistoa
(Kalliomäki) sekä yhteislaulantaa koko vanhusneuvoston toimesta, ym.
Lähtö klo. 16 kaup. talolta

Voimaa vanhuuteen-Hanke
-

8§

Vanhusneuvosto anoo perusturvalautakunnalta avustusta tapahtuman
järjestämisen kulujen kattamiseen

Apua yksinäisyyteen kurssi
Yhteyshenkilönä ja toiminnan koordinoijana toimii Asunmaa Maija
Suunnitteilla leipomispäivä Keiturinpuistoon kesä aikana

Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous 9.6.2017 klo 16 Liljanne-Kodin Mertokarin yksikössä
Kokous päättyi klo 17.20

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Riitta Kammonen
puheenjohtaja

Marika Lehtimäki
sihteeri sij.

