VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 5/2017

VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

9. päivänä kesäkuuta 2017 klo 16.30 -17.15

Paikka:

Liljanne-Koti Mertokari yksikkö, Virrat

Paikalla
Paikalla

Riitta Kammonen, puheenjoht. Virtain Sotaveteraanit ry
Tauno Vuorenmaa
Eläkeliiton Virtain Yhdistys ry
Kari Vierikko
Virtain Eläkkeen saajat ry
Juhani Muuriaisniemi
Sotainvalidien Veljesliiton Virtain osaston ry
Eila Kalliomäki
Tekninen toimi
Irja Aho
Virtain seniorit ry
Marika Lehtimäki
Palvelupäällikkö,ikääntyneiden palvelut,Keiturin Sote Oy
sihteeri

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Riitta Kammonen avasi kokouksen klo 16.30 ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi kokoukseen

2§

Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Läsnäolijat kirjattu ylös. Kokous on päätösvaltainen

3§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja luettu kokouksen aluksi. Pöytäkirjassa ei huomautettavaa. Puheenjohtaja
ja sihteeri ovat allekirjoittaneet edellisen kokouksen pöytäkirjan. Allekirjoitettu
pöytäkirja julkaistaan kaupungin nettisivuilla vanhusneuvoston tietojen yhteydessä.

4§

Mertokarin tämän iltaisen virkistystuokion toteutus keskustelu
-

5§

Apua yksinäisyyteen- kurssilaisten toiminta-onko sitä
-

6§

Illan aluksi paistetaan asukkaille makkaraa ja muurinpohja lettuja. Tämän jälkeen
ohjelmassa pientä arvontaa ja yhteislaulua sekä vanhusneuvoston oma
lauluesitys. Rentoa oleilua asukkaiden ja hoitajien kanssa.

Vapaaehtoiset käyneet ahkerasti ainakin Keiturinpuistossa.
Kuntalaiset kaipaavat lisää rohkaisua jotta he osaisivat/uskaltaisivat ottaa yhteyttä
apua yksinäisyyteen kurssilaisten yhteyshenkilöön Asunmaa Maijaan.
o Mahdollinen lehtijuttu aiheesta syksyllä

Perusturvalautakunnan kirje vanhusneuvostolle
- perusturvalautakunta on myöntänyt vanhusneuvostolle 400€ avustuksen
ohjelmallisen iltapäivän järjestämiseksi ikääntyneille. Perusturvalautakunta
17.5.2017 §

7§

Hiekkarannan kesätanssit ikääntyville, suunnittelua
- Maksullinen ilmoitus Suomen Selän sanomiin, ilmoituslehtisiä kauppojen yms.
julkisten paikkojen ilmoitustauluille
- Kutsut Virtain ja Ruoveden vanhusyksiköihin
- Virtolaisia taksiyrittäjiä pyydetään lähtemään tapahtumaan mukaan talkoo
hengellä jotta mahdollisimman moni asukas pääsee paikalle. Jokainen yksikkö
huolehtii itse takseille tiedon kuinka moni asukas tarvitsee kyydin ja millaisen
- Selvitetään poliisilta tarvitseeko tapahtuma erillisen hupiluvan
- Seremoniamestarina toimii Juhani Viita
o Ohjelmaa noin tunti jonka jälkeen karaoketanssit

8§

Muut asiat
-

9§

kutsu ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma- seminaariin 27.9.2017
Helsinkiin

Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Riitta Kammonen ilmoittaa seuraavan kokouksen ajankohdan myöhemmin
Kokous päättyi klo 17.15

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Riitta Kammonen
puheenjohtaja

Marika Lehtimäki
sihteeri

