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VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

19. päivänä maaliskuuta 2015 klo 17.45 -19.05.

Paikka

Keiturinpuiston vanhainkoti, ruokasali

Ennen kokouksen avausta Virtain Eläkkeensaajat ry:n edustajat Kari Vierikko ja Matti
Lahtinen lahjoittivat 300 € Keiturinpuiston vanhainkodin asukkaiden virkistys- ja
viriketoimintaan.
Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Armi Hänninen oli paikalla tekemässä
lahjoituksesta juttua Suomenselän sanomiin. Samalla vanhusneuvosto halusi kuulla
häntä sivistyslautakunnan tekemästä päätöksestä poistaa käytöstä Virtain
kansalaisopiston opistopassi ja suunnitelmista nostaa osallistumismaksuja. Passilla
on voinut osallistua useaan kansalaisopiston harrasteryhmään ja näin kustannukset
ovat olleet asiakkaille edullisempia.
Eila Kalliomäki poistui ennen kokouksen alkua klo 17.40

Paikalla

Tauno Vuorenmaa
Kari Vierikko
Irja Aho
Riitta Kammonen
Juhani Muuriaisniemi
Anu Maijala
Jussi Helin
Arja Ylä-Nojonen
Marika Lehtimäki
Päivi Sario

1§

Kokouksen avaus

Eläkeliiton Virtain Yhdistys ry
Virtain Eläkkeen saajat ry.
Virtain seniorit ry
Virtain Sotaveteraanit ry
Sotainvalidien Veljesliiton Virtain osaston ry
Terveystoimi
Sosiaalitoimi
Kaupunginhallitus
vs vanhustyönjohtaja
vs osastonhoitaja

Puheenjohtaja Tauno Vuorenmaa avasi kokouksen klo 17.45 ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi kokoukseen

2§

Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Läsnäolijat on kirjattu ylös ja kokous on todettu päätösvaltaiseksi.

3§

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

4§

Helena Pesu ei ollut esittelemässä hyvinvointikertomusta informaatiokatkoksen
vuoksi.

5§

Virtain vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2014
Kaikki kokoukseen osallistujat saivat luettavakseen toimintakertomuksen.
Toimintakertomuksen sisällöstä ei ollut huomauttavaa. Tässä yhteydessä tuli esille,
että vanhusneuvoston jäsenten nimet ovat vaikeasti löydettävissä ja yhteystiedot
puuttuvat. Tauno Vuorenmaa ja Riitta Kammonen ottavat yhteyttä
tietohallintopäällikkö Heikki Liskiin, ja tiedustelevat voisiko vanhuspalvelujen
nettisivuja saada helppokäyttöisimmiksi. Riitta Kammonen on myös yhteydessä
palveluneuvoja Ulla Liskiin, että vanhusneuvoston jäsenten nimilista ja yhteystiedot
tulisivat myös Ikäihmisten palvelu-oppaaseen.

6§

Muut asiat
-

Helena Pesu kutsutaan vanhusneuvoston seuraavaan kokoukseen esittelemään
hyvinvointikertomusta.

-

Sovitaan tutustumispäivästä Keiturinpuiston vanhainkotiin 28.4.2015 klo 16.
Tutustumaan kutsutaan Ruoveden vanhusneuvosto ja Virtain vanhusneuvoston
varajäsenet.

-

Marika Lehtimäki esitteli ” Liikkeellä voimaa vuosiin ”ohjelmaa. Kampanjan
tavoitteena on lisätä yhteistyöllä kuntiin laadukkaita liikkumisympäristöjä, ohjattuja
liikuntatoimintoja, tietoa ja neuvontaa sekä kannustaa omatoimiseen liikuntaan.
Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelma haastaa nyt paikalliset järjestöt, kunnat
ja verkostot järjestämään vertaisohjaajien voimin ohjattua voima- ja
tasapainoharjoittelua liikuntapuistossa toukokuussa viikolla 20 (11.5-17.5.2015)
tai kesäkuussa. Tavoitteena on innostaa tavalliset ikäihmiset kokeilemaan
kuntoilua ulkona.
Pyritään löytämään vertaisohjaajaksi halukas ja sopiva henkilö. Alustavasti
joitakin henkilöitä tuli esille, ja heiltä kysytään suostumusta. Vertaisohjaajan voi
ilmoittaa Marikalle 27.3.2015 mennessä. Kuntoilutapahtuman järjestäjäksi tulee
ilmoittautua 31.3.2015 mennessä, ja Marika lupasi hoitaa sen.

-

Sivistyslautakunnan suunnitelma kansalaisopiston hintojen nostamisesta,
kurssitarjonnan uudistamisesta ja päätös opistopassin poistamisesta käytöstä sai
aikaan runsasta keskustelua. Kari Vierikko esitti, että nyt olisi otollinen tilaisuus
tehdä parannusesityksiä ikääntyvän väestön liikuntapalveluihin. Hän ehdotti ns.
Senioripassin kehittämistä yli 65 v. liikuntapalveluihin. Passilla voisi osallistua
kaikkiin ohjattuihin liikuntapalveluihin, myös vesiliikuntaan. Liikunta
ennaltaehkäisevänä terveydenhoitona voisi säästää muissa terveydenhoidon
kustannuksissa, joten se voisi olla ilmainen tai kohtuullisen hintainen. Kari
Vierikko esitti, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri laatisivat
ehdotuksen liikuntapainotteisen Seniori-passin sisällöstä ja käyttöönotosta, jota
käsiteltäisiin seuraavassa kokouksessa.
Päätettiin ottaa kantaa Kansalaisopiston suunnittelemiin ja osin päätettyihinkin
muutoksiin. Kannanotto laadittaisiin lopulliseen muotoon toukokuun
vanhusneuvoston kokouksessa. Arja Ylä-Nojonen toi esille sen, että

vanhuspalvelulain mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus
vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,
terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen
kannalta. Eli vanhusneuvostoa tulisi kuulla ikä-ihmisiä koskevia asioita
päätettäessä. Kansalaisopiston uudet suunnitelmat koskevat mitä suurimmissa
määrin ikääntynyttä väestöä. Arja Ylä-Nojonen lupasi olla yhteydessä
sivistyslautakunnan puheenjohtajaan asiasta.
-

8§

Kari Vierikko piti kiittävän puheenvuoron siitä, että kaupungin päättäjät ovat
panostamassa palveluasumiseen

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraavat kokoukset:
21.5.2015 klo 17.00 Keiturinpuiston vanhainkodissa

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19.05

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tauno Vuorenmaa
puheenjohtaja

Päivi Sario
sihteeri

