
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJÄ

13.4.2016 klo 13.00— 14.43
Ähtärin kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Jäsenet:

Saata Ylä-Kaarre, Ähtärin Eläkkeensaajat ry

Arja Larja, Ahtärin Senioriopettajat ry

Hilkka Ala-Kurikka, Eläkeliiton Ähtärin yhdistys ry, Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja

Liisa Luodeslampi, Eläkeliiton Ähtärin yhdistys ry

Lasse Varis, Ähtärin Kansalliset seniorit ry

Pirkko Sipilä, Kotirintamanaiset ry
Hannu Pajunen, Suomenselän Invalidit ry, Vanhusneuvoston puheenjohtaja

Ahti Leskinen, Perusturvalautakunta

1. § Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

3. § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. § Pöytäkirj antarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Larjaja Liisa Luodeslampi

5. § Vanhusneuvoston sihteerin valinnan muutos

Marika Nevanpää ei ole enää käytettävissä vanhusneuvoston sihteerin tehtäviä hoitamaan. Uudeksi

sihteeriksi päätettiin valita Jukka Karin.

6. § Tiedotus ja tapahtumat

Vanhusneuvosto tarjoaa liput 100:lle ensimmäiselle ähtäriläiselle yli 65-vuotiaalle eläkeläiselle

Pirkanpohjan taidenäyttelyyn. Liput ovat käytettävissä toukokuun ajan. Asiasta laitetaan tiedote

Uutisnuotan tapahtumakalenteriin. Kaupungin internet-sivuston asiaa koskevaa tiedotetta korjataan

siten, että siinä on maininta ‘ähtäriläisille eläkeläisille’. Vanhusneuvoston taidenäyttelytiedote

toimitetaan Pirkanpohjan lipunmyyntiin sekä myös lista, johon merkitään näyttelyssä käyneiden

ähtäriläisten eläkeläisten nimet. Käynnit laskutetaan listan mukaan.

7. § Ruukin Patruuna-esitys 16.7.

Ähtärin vanhusneuvosto on varannut liput Ruukin Patniuna-teatteriesitykseen 16.7.2016 1 00:lle

ähtäriläiselle 65-vuotiaalle eläkeläiselle. Kyseessä on päivänäytös ja liput on varattu riviltä kolme

ylöspäin. Lippuja saa Honkaniemen kirjakaupastaja ne ovat lunastettavissa 15.6. alkaen. Lippuja voi

kerralla hakea useammallekin ikäihmiselle.

8. § Vanhusten viikon 2.-9.10.2016 tapahtumat



Vanhusten viikon tapahtumien järjestelyihin nirnettiin toimikunta, johon kuuluvat vanhusneuvoston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä sihteeri. Lisäksi siihen pyydetään mukaan edustus
Veljeskodista, Mäntyrinteeltä, Hopeaharjusta sekä seurakunnasta. Sihteeri ottaa yhteyttä
vanhuspalvelujohtaja Marika Nevanpäähän ja seurakuntaan, jotta nämä nimeäisivät edustajansa
toimikuntaan.
Toimikunnan ensimmäinen kokous on keskiviikkona 11.5. klo 13 kaupungintalolla
kaupunginhallituksen huoneessa.
Vanhusneuvosto antoi toimikunnalle sellaisen evästyksen viikon ohjelmaa koskien, että siinä olisi
mukana liikuimallisten elementtien lisäksi myös kulttuuria, esim. musiikkia ja elokuvia.

9. § Muut esille tulevat asiat

Hallintojohtaja Seppo Karjala kävi antamassa lyhyen informaation Kuusiolinnan toiminnasta. Hän
keskittyi erityisesti Kuusiolinnan hallintoon ja sen valvontaafl. Päävastuu toiminnan taloudellisuuden
ja tuloksellisuuden valvonnasta on Kuussoten hallituksella. Vanhusneuvostolta toivottiin aktiivista
roolia toiminnan seuraamisessa ja vanhusväestön, joka on ehkä suurin terveyspalvelujen
käyttäjäryhmä. mielipiteiden ja toiveiden esiintuomisessa.

Puheenjohtaja toi esiin, että kaikki vanhusneuvostoa koskevat asiat löytyvät myös kaupungin
nettisivuiha osoitteessa http://www.ahtari.fi/kaupunki/index.php/sosiaali-ia
terveys/ikaantyneet/vanhusneuvosto.

10. § Seuraava kokous ja kokouksen päättärninen

Seuraava kokous päätettiin pitää 15.6. klo 13 kaupungintalolla kaupunginhallituksen huoneessa.

Ähtärissä 13.4.2016

annu aj nen Jukka Karen
Vanhusn/uvoston puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirj antarkastaj at:

Arja Larja Liisa Luodeslampi
Ahtärin Senioriopettajat ry Eläkeliiton Ähtärin yhdistys ry


