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Ahtäri
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS PÖYTMURJA

29,11.2016 klo 13.00-15.15
Ähtärin kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Jäsenet:

Saara Ylä-Kaarre , Ähtärin Eläkkeensaajat ry
Arja Larj. Ahtärin Senioriopettajat ry, poistui kokouksesta klo 14.45.’
Hilkka Ala-Kurikka, Eläkeliiton Ähtärin yhdistys ry, Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja
Liisa Luodeslampi, Eläkeliiton Ähtärin yhdistys ry, Apuset
Lasse Varis. Ähta jo Kansalliset seniorit ry. poistui kokouksesta klo 14.45
Pirkko Sipilä, Kotirintamanaiset ry
Hannu Pajunen, Suomenselän Invalidit ry, Vanhusneuvoston puheenjohtaja
Tapani Miettinen, Suomenselän Invalidit ry
Ahti Leskinen, Perusturvalautakunta

Muut läsnäolijat:
Jukka Karen, Ähtärin kaupunki, vanhusneuvoston sihteeri

l.S Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi,

2 Kaupungin talousarvio 2017

Seppo Karjala esitteli ensi vuoden talousatwiota. Veroprosentti ennallaan 22 ¾. Vuosikate on noin 2,5 milj.
euroa positiivinen. Investoinneista suurin on liikuntahallin rakentaminen, noin 2,5 milj. euroa. Ahtärin
kaupungilla on sikäli terve talousarviorakenne, että kaupungin verotulot ovat suuremmat kuin valtionosuudet.
Lainakanta kasvaa hieman, mutta se on kuitenkin vielä valtakunnan keskiarvon alapuolella.
Katipungin talousarvioalijäämät tulee kattaa vuoteen 2022 mennessä ja kaupunki on tehnyt siihen tähtääväri
suunnitelman.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yli puolet vauhusneuvoston jäsenistä oli paikalla. Todettiin, että vanhusneuvosto on päätösvaltainen.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saara Ylä-Kaarre ja Pirkko Sipilä.

6.S Ilmoitus- ja tiedotusasiat
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Kuusiolinna Terveys Oy:n asiakasraati 15.11.2016
Kuusiolinna Terveys Oy:n edustajat esittelivät raadille vanhuspalveluita, varhaiskasvatuspalveluitaja
Kuusiolinna Terveys Oy:ssä tapahtuneita muutoksia. Uusi ylilääkäri Kanta Sadehatju esittäytyi. Kuusiolinna
Terveys Oy:n edustajat vastasivat raadin esittämiin kysymyksiin. Seuraava asiakasraati kokoontuu ensi
keväänä.

Kutsu Saarijärven Teatteriin
Saarijärven Teatteri esittaa Hannaat Pantterit-komediaa kevättalvella.

Tablettikiinikka
Alkaa 12.1.2017 kansalaisopistossa. Klinikalla Markku Lindgren antaa 20 minuutin opastuksia
tietokoneongelmissa.

Vanhusneuvostopäivät 14.-16.12.2016 Virtan Rajaniemessä
Kurssi on tarkoitettu vanhusneuvosto en puheenj ohtaj ille.

Vanhusvahti
Ylen tarjoama sivusto vanhuksille tarkoitetuista palveluista. Kannattaa käydä tutustumassa.

Asukasraadit patveluasumisyksiköihin
Palveluasumisyksiköihin ollaan perustamassa asukasraateja. Niiden kautta asukkaat, läheiset ja omaiset voivat
tuoda esiin erilaisia palvel uasumiseen liittyviä ongelmia ja parannusehdotuksia.

Porraskiipijä
Ahtärin vanhusneuvostolle on tilattu porraskiipijä. Vanhusneuvosto esittää ponaskiipijän sijoituspaikaksi
Hopeahaijua. josta sitä voi lainata käytettäväksi. Vanhusneuvosto selvittää vanhan porraskiipijän sijaintipaikan.

7. § Keskustelu menneistä tapahtumista ja miten toimintaa parannettaisiin jatkossa

Vanhusneuvostolla on ollut monenlaista toimintaa, mm teatteri- ja elokuvaesityksiä, taide- ja muita näyttelyitä
sekä vanhusviikon tapahtumat. Vanhusten viikko sujui hyvin. osallistujia oli paljon ja viikon tapahtumia
pidettiin mielenkiintoisina. Vanhusneuvoston nettisivuista oli epäselvyyttäja niistä lähetetään vielä tiedotus
jäsenille. Ensi vuosi on Suomen ja Ahtänin juhlavuosi, jota myös vanhusneuvosto haluaa juhlistaa
kustantamalla ähtäniläisille ikäihmisille jonkinlaisen tilaisuuden tai tapahtuman.

8. § Vanhusneuvoston tatousarvio vuonna 2017 ja vuoden 2016 talousarvion toteutuminen

Vanhusneuvoston menoihin on tähän mennessä kulunut tänä vuonna noin 2000 euroa. Å
Vanhusneuvoston kokonaisbudjetiksi esitetään hallitukselle ensi vuodeksi 2500 euroa. Vanhusneuvosto
panostaa mm. Ähtänin 150-vuotisjuhlaanja Suomen lOO-vuotisjuhlaanja vanhusten viikon tapahtumiin. Myös
enilaiseen vanhusten koulunistoimintaan suunnataan voimavaroja.

9. Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Vanhusneuvoston toiminta jatkossa
Vanhusneuvoston vuosille 2017-2020 valitsee seuraava valittu kaupunginvaltuusto. husneuvoston
kokoonpano on seitsemän varsinaista ja seitsemän varajäsentä. Jäsenet ja varajäsenet valitaan järjestöjen
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esitysten perusteella, jotka ne tekevät kevätkokouksissaan. Esitykset pyydetään toimittamaan vanhusiieuvoston
sihteerille maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto nimeää edustajat toukokuussa 2017.

9 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 19.4.2017 klo 13.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti vanhusneuvoston jäseniä kuluneesta vuodesta japäätti kokouksen klo 15.15.

Ähtirissä 29.11.2016
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Hannu Pajiten
Vanhusneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat:

Saara Ylä-Ka e

Jukka Karin
Sihteeri

Pirkko Sipilä
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