VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 6/2016

VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

1. päivänä Joulukuuta 2016 klo 16.00 -17.30

Paikka:

Sipiläntie, Virrat, Päivätoiminta

Paikalla

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

1§

Kokouksen avaus

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

Puheenjohtaja Riitta Kammonen avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi kokoukseen
2§

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

3§

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

4§

Apua yksinäisyyteen – suunnitelma, Maija Asunmaa esittelee suunnitelman
vanhusneuvostolle
-

-

5§

Maija Asunmaa oli estynyt tulemaan vanhusneuvoston kokoukseen paikalla.
Vanhusneuvostolle esitelty Asunmaan kirjallinen esitys yksinäisyyden ehkäisyksi
tehty toimintasuunnitelma (liite 1).
Vanhusneuvosto pitää Asunmaan esitystä tärkeänä ja mahdollisena toteuttaa
yhteistyössä vanhusneuvoston sekä Keiturin soten vanhusyksiköiden kanssa.
Puheenjohtaja on yhteydessä Asunmaahan yksinäisyyden ehkäisyn
suunnitelman jatkotoimenpiteitä varten.

Susanna Tuovinen Keiturin Soten kotipalvelusta kertoo kuulumisia
-

-

Susanna Tuovinen oli estynyt tulemasta vanhusneuvoston kokoukseen paikalle,
mutta hänen terveisensä saatettiin vanhusneuvostolle tiedoksi kirjeitse.Kirje
pöytäkirjan liitteenä (liite 2)
Vanhusneuvosto kiittää Tuovisen kirjeestä. Kirjelmässä kerrotaan kotihoidon
fysioterapeutin määräaikaisen tehtävän päättymisestä 31.12.2016.
Vanhusneuvosto pitää tärkeänä että kotihoidon resursseja ei tulla vähentämään
ja että edelleen kotihoidon palveluihin panostetaan Virrat- Ruovesi alueella.

-

-

6§

Virtain kaupungin vanhusneuvoston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017
-

7§

Vanhusneuvosto vaihtuu valtuustokauden mukaan joten nykyinen
vanhusneuvosto esittää ettei alku vuodesta 2017 vaihdeta puheenjohtajaa vaan
nykyinen puheenjohtaja jatkaa vanhusneuvoston toimintakauden loppuun 2017
vuodella.

Vammaispalveluopas –Virrat –Ruovesi esittely
-

9§

Vuoden 2017 suunnitelma ja talousarvio pöytäkirjan liitteinä

Virtain kaupungin vanhusneuvoston puheenjohtajan valinta ehdotus vuodelle 2017
-

8§

ts vanhustyön esimies tarkentaa kirjeessä olevia seikkoja siinä suhteessa että
yhteistoiminta alueella on kuntohoitajia ja fysioterapeutteja kaikkiaan lähes
kymmenen henkilöä. Fysioterapeutit ja kuntohoitajat ovat siirtyneet tämän vuoden
aikana ns. kuntoutusyksikön alle jolloin näiden erityistyöntekijöiden työpanosta
voidaan kohdentaa paremmin erityisesti näitä palveluita tarvitseville henkilöille.
Kotihoidosta ei myöskään ole vähennetty toimia vaan määräaikainen työsuhde
päättyy sijaisuuden päättymisen vuoksi.
Vanhusneuvoston sihteeri lähettää Tuoviselle vanhusneuvoston vastauksen
postitse

Vammaisneuvosto on tehnyt uuden palveluoppaan Virrat- Ruovesi alueelle ja
toivoo vanhusneuvostolta kommentteja oppaan sisällöstä. Puheenjohtaja pyytää
oppaasta sähköistäversiota lähetettäväksi vanhusneuvoston jäsenille jolloin
jokainen jäsen voi antaa suoraan korjaus/parannusehdotuksia tarvittaessa
vammaisneuvoston sihteerille. Kokouksessa jäseniltä ei tullut korjausehdotuksia
oppaan sisältöön

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 kysely
-

Puheenjohtajalle tullut kysely liittyen ikääntyneiden asumisen
kehittämisohjelmaan. Vanhusneuvoston jäsenet täyttäneet yhdessä
puheenjohtajan kanssa kyselyä

10§

Seuraava kokous 19.1.2017 klo 16 Päivätoiminnan tiloissa Sipiläntie

11§

Muut asiat
-

-

Vanhusneuvostossa nousi esille kevyenliikenteen väylien vähyys Virroilla.
Kevyenliikenteen väylien lisäämisellä voitaisiin merkittävästi vaikuttaa kävelijöiden
ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuuteen ja tätä kautta vaikuttaa mahdollisesti myös
virtolaisten liikunnallisuuteen. Vanhusneuvosto tekee ensi vuoden alussa
esityksen tekniselle toimelle kevyenliikenteen väylien lisäämiseksi Virtain alueella.
Eila Kalliomäki ottaa asian jo alustavasti esille seuraavassa teknisen toimen
lautakunnassa.
Kari Vierikko osallistuu 3 päiväisiin vanhusneuvostojen päiviin Rajaniemessä
tämän vuoden aikana. Terveiset näiltä päiviltä seuraavaan kokoukseen.
Vanhusneuvostossa nousi esille ehdotus tiedottaa ikäihmisiä kodin parannus ja
korjaus avustuksista. Kaupungilta on mahdollista hakea avustusta kodin
parannustöihin sikäli mikäli niiden avulla voidaan tukea asukkaan kotona
pärjäämistä. Moni ikäihminen ei ole tietoinen tällaisesta mahdollisuudesta.
Vanhusneuvosto selvittää mikä olisi paras keino tiedottamiseen ja järjestää
mahdollisuuksien mukaan yleisötilaisuuden asiaan liittyen.

12§

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 17.30

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Riitta Kammonen
puheenjohtaja

Marika Lehtimäki
sihteeri sij.

