10.3.2016

VIRRAT VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Muistio
Aika: 10.3.2016 klo 16:30-> 18:10
Paikka: Sipiläntie, Virrat
Läsnä:

Riitta Kammonen, puheenjohtaja
Aho Irja
Vierikko Kari
Muuriaisniemi Juhani
Vuorenmaa Tauno
Pesu Helena, siht

1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnäolijat.
Puheenjohtaja Tauno Vuorenmaa avasi kokouksen ja totesi että kokous on päätösvaltainen.
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille puhelimitse tai sähköpostilla.

2. Puheenjohtajan valinta, johtoryhmän valinta ja kokoonpano
- Edell. kauden puheenjohtaja Tauno Vuorenmaa luopuu tehtävästä ja Riitta Kammonen jatkaa
puheenjohtajana. Riitta Kammonen jatkaa kokouksen avauksen jälkeen puheenjohtajana.

3. Vuoden 2015 toimintakertomuksen hyväksyminen
- Vuoden 2015 toimintakertomus laaditaan seuraavaan kokoukseen mennessä kokousmuistioiden
perusteella. Sihteeri laatii muistion. Sihteeri selvittää vuoden 2015 budjetissa osoitetun määrärahan
käytön.
4. Kokousmuistiot on sovittu laitettavaksi kunnan nettisivuille kaikkien luettavaksi.

5. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma
- hyväksytään 27.11.2015 kokouksessa laadittu vuoden 2016 toimintasuunnitelma seuraavin
kokous- ja aikataulumuutoksin:

Vuoden 2016 kokoukset seuraavasti:
- Huhtikuun kokous sovittiin pidettäväksi Ruoveden vanhusneuvoston kanssa. Käytetän
kimppakyytejä.
Toukokuu: 26.5.2016 klo 16.30
Syyskuu 8.9.2016 klo 16.30
Lokakuu 20.10.2016 klo 16.30
Joulukuu 1.1.2.2016 klo 16.30
-Kokouksissa pidetään kesäkuukausina (touko-, kesä-, heinäkuussa) tauko. vanhusneuvoston
johtoryhmä voi myös kokoustauon aikana tarvittaessa antaa lausuntoja ikäihmisten toimintaan
vaikuttavista päätöksistä.
- Vuoden 1. kokous sovittiin jatkossa pidettäväksi helmikuussa.

6. Keituri Sote Oy:n toiminnan vaikutus Virtain ja Ruoveden vanhusneuvoston toimintaan.
- Todettiin että palvelutoiminnan muutoksella ei ole suoranaista vaikutusta toimintaan.
Vanhusneuvoston toiminnasta säädetään sekä kuntalaissa että ns. vanhuspalvelulaissa.
- Toiveena saada palvelujohtaja vierailemaan vanhusneuvoston kokoukseen ja kertomaan
toiminnassa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.

7. ”Voimaa Vanhuuteen” –hankkeeseen osallistuminen.
- Keskustelua hankkeeseen osallistumisen mahdollisuuksista. Todettiin, että olisi mielekästä ja
vaikuttavampaakin osallistua tähän yhdessä Ruoveden vanhusneuvoston kanssa. Sovittiin, että
puheenjohtaja ottaa yhteyttä Ruoveden vanhusneuvoston puheenjohtajaan asiasta.

8. Eläkeliitosta on tullut kysely vanhusneuvoston toiminnasta. Tauno Vuorenmaa esitteli asian.
9. Keskustelua kokouspalkkiosta ja maksamisesta.
-Virtain kaupungin rahatoimistossa Terhi herranen hoitaa tällä hetkellä kokouspalkkioiden
maksatuksen. Sihteeri tiedustee häneltä kokouspalkkioiden maksatuksesta ja verotuskäytännöistä
seuraavaan kokoukseen mennessä.

10. Ainala ry vierailu. Todettiin, että olisi mielenkiintoista käydä vierailulla Ainalassa.
11. Muut asiat.
- Keskustelua Keiturin Sote Oy:stä. Yhtiömuotoinen palvelutuotanto uusi asia alueella ja on
herättänyt paljon kysymyksiä kaupunkilaisten keskuudessa. Virrat-areenalla pidetty tiedotus oli ollut
työntekijälähtöinen ja oli kaivattu enemmän kuntalaisnäkökulmaa. Sihteeri toimittaa
puheenjohtajalle nimilistan sähköpostiosoitteineen vanhusneuvoston puheenjohtajalle.

12. Kokouksen päättäminen.
-Keskusteltiin kokouspaikasta. Nykyinen kokouspaikka todettiin hyväksi. Kokouksen aloitusaika
pidetään samana, klo 16.30.

13. Seuraava kokous 26.5. klo 16.30, paikkana Virtain kotihoidon päivätoiminnan tilat.

Riitta Kammonen

Helena Pesu

Puheenjohtaja

vs. Vanhustyönjohtaja, sihteeri

jakelu: osallistujat

