VIRTAIN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2014
1.7.2013 voimaan tulleen Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäden
sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain mukaisesti jokaiseen kuntaan on nimettävä
viimeistään 1.1.2014 vanhusneuvosto.

Lain tarkoitus on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja
terveyspalveluja sekä vahvistaa hänen mahdollisuuttaan vaikuttaa hänelle järjestettävien
palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan. Laissa painotetaan erityisesti vanhusneuvoston
mukaan ottamista kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa.

Virtain vanhusneuvoston jäseniksi nimettiin Tauno Vuorenmaan (Reijo Herranen), Riitta
Kammosen (Pentti Vaara), Kari Vierikko (Matti Lahtinen), Irja Aho ( Kirsti Perähuhta),
Juhani Muuriaisniemi (Olli Jalava), Jussi Helin (Tuija Häll), Anu Maijala (Juha Hörkkö), Eila
Kalliomäki ( Pentti Luodes), Arja Ylä-Nojonen (Tuula Mäntysalmi) ja sihteeriksi Marika
Nevanpää (Marika Lehtimäki).

Virtain vanhusneuvoston järjestäytymiskokous oli 13.3.2014. Ensimmäisessä
kokouksessa Vanhusneuvosto valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Tauno Vuorenmaan
ja varapuheenjohtajaksi Riitta Kammosen. Vanhusneuvosto kokoontui neljä kertaa
kuluneen vuoden aikana.

Virtain kaupungin vanhustyön strategian eettiset avainsanat ovat turvallisuus,
oikeudenmukaisuus, itsemääräämisoikeus, voimavaralähtöisyys ja osaaminen.
Vanhuspalveluita tuotetaan yhteistyössä yksityisten ja kolmannen sektoreiden kanssa.
Palvelujen perustana on asiakaslähtöisyys ja ihmisyyden kunnioittaminen.
Vanhusneuvosto nosti Virtain vanhustyönstrategiasta painopistealueikseen vanhustyön
ennalta ehkäisevän toiminnan sekä liikuntapainotteisuuden, kotihoitoon panostamisen
sekä ikääntyvien henkilöiden mielenterveystyön.

Puheenjohtaja osallistunut Seinäjoella 6.10.2014 pidettyyn Hilja-Seminaariin, josta on
jaettu seminaarin luentomateriaali vanhusneuvoston jäsenille.
Sihteeri osallistui 24.10.2014 Tampereella järjestettyyn Pirkanmaan vanhusneuvostojen
yhteistilaisuuteen, josta on tilaisuuden muistio jaettu tiedoksi vanhusneuvoston jäsenille.

Vanhusneuvosto on tehnyt yhteistyötä vuoden 2014 aikana Virtain vammaisneuvoston ja
Ruoveden vanhusneuvoston kanssa. Perusturvajohtaja Jaana Männikkö on vieraillut
vanhusneuvoston kokouksessa jossa hän kertoi, Virtain vanhustyön tilanteesta ja
haasteista. Vs. Vanhustyönjohtaja Marika Lehtimäki on esitellyt Virtain kaupungin
vanhustyön strategiaa, ja kertonut Vihriälä-hankkeesta sekä Ikänsä ratissa –tilaisuudesta.

Vanhusneuvosto on ottanut kantaa vanhusten päivätoimintaan. Päivätoiminta koetaan
tärkeänä osana ikäihmisten ennalta ehkäisevää toimintaa ja tähän panostamalla voidaan
tukea kotona asumista ja siirtää laitoshoidon tai palveluasumisen tarvetta.
Vanhusneuvosto on tehnyt perusturvalautakunnalle esityksen fysioterapeutin
palkkaamisesta Virtain kotihoidon tiimiin. Fysioterapeutin toimella voidaan tukea ennalta
ehkäisevää vanhustyötä sekä panostaa ikäihmisten liikuntaan. Myös ns. Vihriälähankkeen etenemistä mahdollisimman nopeassa aikataulussa pidetään tärkeänä, koska
palveluasunnoista on puutetta Virroilla.

Vanhusneuvoston pöytäkirjat löytyvät Virtain kaupungin nettisivuilta sekä Ikäihmisten
palveluesitteessä on tieto vanhusneuvoston toiminnasta.

