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VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 1/2015

VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

15. päivänä tammikuuta 2015 klo 17.00-18.40

Paikka

Keiturinpuiston vanhainkoti, ruokasali

Paikalla

Tauno Vuorenmaa
Kari Vierikko
Irja Aho
Riitta Kammonen
Juhani Muuriaisniemi
Anu Maijala
Eila Kalliomäki
Jussi Helin
Marika Lehtimäki
Vierailijoina:
Helena Peltonen
Salme Lehtonen

1§

Eläkeliiton Virtain Yhdistys ry
Virtain Eläkkeensaajat ry.
Virtain Kansalliset Seniorit ry
Virtain Sotaveteraanit ry
Sotainvalidien Veljesliiton Virtain osaston ry
Terveystoimi
Tekninen toimi
Sosiaalitoimi
Vs vanhustyön johtaja
Ruoveden vanhusneuvoston varapj.
Ruoveden vanhusneuvoston jäsen

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tauno Vuorenmaa avasi kokouksen klo 17.00 ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi kokoukseen

2§

Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Merkitty ylös läsnäolijat ja todettu kokouksen olevan päätösvaltainen.
Kaupunginhallituksen edustaja ja hänen varajäsenensä poissa kokouksesta.
Kokouksessa vierailijoina Ruoveden vanhusneuvoston vara puheenjohtaja ja yksi jäsenistä. Vierailijoille varattu kokouksessa omat puheenvuorot.

3§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja toimitettu vanhusneuvoston jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Vanhusneuvostolla ei huomautettavaa pöytäkirjan sisällöstä. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittaneet edellisen kokouksen pöytäkirjan. Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin nettisivuilla vanhusneuvoston tietojen yhteydessä.

4§

Vanhusneuvosto puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2015
-Vanhusneuvosto valitsee kuluvaksi vuodeksi puheenjohtajaksi uudelleen Tauno
Vuorenmaan ja varapuheenjohtajaksi Riitta Kammosen. Perusteena valinnalle on, että toiminta käynnistynyt vuonna 2014 ja puheenjohtajan vaihdos tässä vaiheessa
hankaloittaisi vanhusneuvoston toimintaa.
Tauno Vuorenmaa korostaa vanhusneuvoston jäsenille, että puheenjohtajan tulee
vaihtua seuraavana vuonna, eikä hän ole käytettävissä puheenjohtajan tehtävissä
vuonna 2016.
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-Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan lisäksi vanhusneuvosto vahvistaa
vanhusneuvoston johtoryhmän perustamisen. Vanhusneuvoston johtoryhmään valitaan vanhusneuvoston pj Tauno Vuorenmaa, varapj. Riitta Kammonen sekä sihteeri
Marika Lehtimäki. Vanhusneuvosto antaa vanhusneuvoston johtoryhmälle valtuudet
tehdä lausuntoja ja kannanottoja vanhusneuvoston puolesta sikäli mikäli koko vanhusneuvostoa ei nopean aikataulun vuoksi voida kutsua koolle lausunnon/ kannanoton tekemistä varten. Johtoryhmällä on velvollisuus tuoda seuraavassa kokouksessa julki muulle vanhusneuvostolle tekemänsä lausunnot ja kannanotot.

5§

Ruoveden vanhusneuvoston esittäytyminen
Ruoveden vanhusneuvosto vara puheenjohtaja Helena Peltola sekä Ruoveden vanhusneuvoston jäsen Salme Lehtonen kertoivat Ruoveden vanhusneuvoston toiminnasta. Ruovedellä vanhusneuvosto on kokoontunut epävirallisesti toistakymmentä
vuotta ja vuodesta 2013 kunnan määräämänä. Jäseniä Ruovedellä on 11. Ruoveden
vanhusneuvostossa on edustus jokaisesta eläkeläis- ja sotaveteraanijärjestöstä, kaupungin valtuusto on valinnut 3 kaupungin edustajaa vanhusneuvostoon.
Ruoveden vanhusneuvostokin kokee omassa toiminnassaan haastavana miten toteuttaa vanhuspalvelulaissa olevaa määritelmää etukäteen vaikuttamisesta. Tähän
liittyen Ruoveden vanhusneuvosto on tehnyt kannanottoja virkistysalueen rakentamisesta, vuodeosasto 2. remontista sekä asiakasmaksujen laskutuksesta. Kannanotot
on tehty kuntalaisilta saadun palautteen pohjalta. Vanhusneuvoston periaatteena on
ettei yksittäisten kuntalaisten henkilökohtaisia asioita puida vanhusneuvostossa, mutta jos asia koskee isompaa joukkoa niin sellaiseen asiaan vanhusneuvosto voi ottaa
kantaa.
Ruoveden vanhusneuvoston sihteerinä toimii Kotirannan vanhainkodin osastonhoitaja ja hän tekee sihteerin tehtäviä oman työnsä ohella.
Ruoveden vanhusneuvoston jäsenet kokevat tärkeänä osana toimintaansa vanhusneuvoston esille tuomisen ja muiden kuntalaisten mielipiteiden ja toiveiden kuulemisen.

6§

Virtain vanhusneuvoston 2015 vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
Hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015. Sovittu tehtäväksi toimintakertomus vuodesta 2014.Vanhusneuvoston johtoryhmä valmistelee toimintakertomuksen seuraavaan kokoukseen. Toimintasuunnitelma pöytäkirjan liitteenä.

7§

Muut asiat
-Perusturvalautakunta on pyytänyt vanhusneuvostolta kannanottoa liittyen ikäihmisten päiväkeskuksen uusien tilojen saneeraukseen. Vanhusneuvoston puheenjohtaja,
vara puheenjohtaja sekä sihteeri ovat tehneet kannanoton vanhusneuvoston puolesta
lautakunnalle ja se esiteltiin kokouksessa. Kannanotto pöytäkirjan liitteenä
-Vanhuspalvelulain omavalvontaa koskeva pykälä §23 astui voimaan 1.1.2015. Omavalvontaa koskeva lakipykälä velvoittaa kaikkia sosiaalipuolen vanhuspalveluyksiköitä
tekemään omavalvontasuunnitelman. Omavalvonta suunnitelmat tulee olla julkisesti
nähtävillä jokaisessa yksikössä. Esitelty Virtain kotihoidon sekä Keiturinpuiston omavalvontasuunnitelmat vanhusneuvostolle.
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-Vanhusneuvosto haluaa välittää viestiä Virtain kaupungin tekniselle toimelle teknisen
lautakunnan jäsenen kautta teiden talvikunnossa pidosta. Keskustan alueen jalkakäytävät ja pyörätiet on erittäin huonosti aurattu ja jalkakäytävien ja pyöräteiden auraus
hoidetaan vasta ajoteiden aurauksen jälkeen. Ikäihmisten liikkuminen heikkenee
huomattavasti talvi aikaan kun teiden kunnossapito on huonoa. Useimmat ikäihmiset
liikkuvat keskustan alueella jalan tai rollaattoreiden turvin ja huonosti auratuilla jalkakäytävillä liikkuminen on hankalaa. Vanhusneuvosto näkee hyvin tärkeänä että keskustan alueen jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossa pito otettaisiin ensisijaiseksi asiaksi ja niillä auraus toteutettaisiin jatkossa ensimmäisenä. Autolla liikkuvat
henkilöt pystyvät kulkemaan helpommin hieman lumisellakin tiellä, kun taas ikäihmisen on erittäin vaikea päästä kulkemaan apuvälineineen lumisessa maastossa. Tämä
pöytäkirjan ote laitetaan tiedoksi myös tekniselle toimelle.
-Sovitaan tutustumisiltapäivä Keiturinpuiston vanhainkotiin 28.4.2015 klo 16. Mukaan
tutustumiskäynnille kutsutaan Ruoveden vanhusneuvoston jäsenistö.
8§

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraavat kokoukset:
19.3.2015 klo 17.00 Keiturinpuiston vanhainkoti. teemoina, hyvinvointikertomuksen
esittely ja toimintakertomus 2015
21.5.2015 klo 17.00 Keiturinpuiston vanhainkoti

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18.40

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tauno Vuorenmaa
puheenjohtaja

Marika Lehtimäki
sihteeri

