
Ähtäri
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA

19.04.2017 klo 13.00-15.00
Ostolanhovi

Jäsenet:

Saara Ylä-Kaarre , Ähtärin Eläkkeensaajat ry
Arja Larj, Ahtärin Senioriopettajat ry
Hilkka Ala-Kurikka, Eläkeliiton Ähtärin yhdistys ry, Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja
Liisa Luodeslampi, Eläkeliiton Ähtärin yhdistys ry, Apuset
Lasse Varis, Ahtärin Kansalliset seniorit ry
Hannu Pajunen, Suomenselän Invalidit ry, Vanhusneuvoston puheenjohtaja
Ahti Leskinen, Perusturvalautakunta

Muut läsnäolijat:

Jukka Karen, Ähtärin kaupunki, vanhusneuvoston sihteeri

1. § Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki
joukostamme poistuneen Tapani Miettisen muistoksi.

2. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

3. § Ähtäriläisten ikäihmisten palvelut

Palvelukoordinaattori Kirsi Ylinen, palveluvastaava Hannele Kaustinen ja palveluohjaaja Teija Hautala
Kuusiolinna Terveys Oy:stä kertoivat ikäihmisten palveluista.
He kertoivat, että asiakkaille pystytään antamaan hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaiset palvelut.
Henkilökunta on ammattitaitoista ja toiminta tapahtuu 24/7-periaatteella. Ateriapalvelu sairaalan keittiöltä
toimii arkipäivisin.
Vanhusneuvosto toi esiin huolensa henkilökunnan riittävyydestä etenkin muistisairaiden hoidossa. Nämä jäävät
helposti vaille riittävää hoitoa ja myös ruuan jajuoman riittävästä saannista pitää huolehtia. Myös
sotainvalidien ja —veteraanien hoidosta ja tarkoitukseen varatuista määrärahoista keskusteltiin. Ahtärin
käytettävissä olevat määrärahat näihin tarkoituksiin ovat kaukana naapurikuntien vastaavista.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työj ärjestykseksi.

5. Pöytäldrjantarkastajien valinta
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Ahtäri
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Larjaja Hilkka Ala-Kurikka

6. Ähtäri kaupungin tuki vanhusten omaehtoiselle lihaskunnon hoitamiselle

Monissa naapurikunnissa, mm Alavudella, kaupunki tukee vanhusväestön lihaskunnon kohentamista niin, että
eläkeläisillä on vapaa pääsy uimahalliin tai kuntosalille. Ähtärin vanhusneuvosto päätti esittää samaa käytäntöä
myös ähtäriläisille eläkeläisille. Vanhusneuvosto esittää, että Ähtärin kaupunki kustantaa ähtäriläisten 65 vuotta
täyttäneiden eläkeläisten käynnit Mesikämmenen kylpylässä sekä vanhusjärjestöjen järjestämät ohjatut
kuntosalivuorot ähtäriläisillä kuntosaleilla. Puheenjohtaja ja sihteeri laativat yhdessä asiaa koskevan
anomuksen kaupunginhallitukselle

7. § flmoitus-ja tiedotusasiat

Vanhusneuvoston hankkima porraskiipijä on Otsonlinnan tiloissa. Fysioterapeutti Esa Puntala huolehtii siitä
siellä ja myös antaa opastusta sen käytössä. Porraskiipijä maksoi 5681 €
Helsingissä pidetään 17.5. tilaisuus, jossa selvitetään ikääntyneiden asumisratkaisuja. Vanhusneuvosto ei
osallistu tilaisuuteen.
Eläkejärjestöjä pyydetään ilmoittamaan kaupunginhallitukselle ehdokkaansa vanhusneuvostoon seuraavaksi 4-
vuotiskaudeksi. Ehdokkaat ilmoitetaan vanhusneuvoston sihteerille 15.5. mennessä. Neuvostoon valitaan 7
varsinaista ja 7 varajäsentä. Sihteeri toimittaa ehdokkaat kaupunginhallitukselle. Tähän mennessä
ehdokkaansa ovat ilmoittaneet Ahtärin Eläkkeensaajat ryja Eläkeliiton Ahtärin yhdistys ry.

8. Keskustelu menneistä tapahtumista ja millä lailla toimintaa tulevaisuudessa parannettaisiin

Vanhustenviikkoajärjestettäessä otetaan riittävän ajoissa yhteyttä järjestäviin tahoihin, jottei tule turhaa kiirettä
tapahtuman järjestämisessä. Seuraavassa kokouksessa mietitään, mitkä tahot otetaan mukaan vanhustenviikon
järjestelyihin. Siihen kutsutaan mukaan myös vanhusneuvoston uudet ehdokkaat tutustumaan vanhusneuvoston
toimintaan.

9. Tilinpäätös ja talousarvioasiat

Vuonna 2016 vanhusneuvostolta oli kulunut talousarviovaroja 1920 €. Summassa eivät ole mukana vanhusten
virkistystoimintaan ja porraskiipijään kuluneet menot, jotka maksettiin lahjoitusvaroista. Tälle vuotta
vanhusneuvostolla on käytettävissä 2500 €. Lisäksi voidaan käyttää Ähtärin Eläkejärjestön vuonna 2015
lahjoittamat varat, 1334,51 €

1O. Muut esille tulevat asiat

Liikuntatoimenjohtaja Osmo Sivni1tä tiedustellaan, millaisia toimenpiteitä vaatisi lupa saada pitää uimapukua
uimahallin saunassa. Vanhusten liikkuminen ja tasapaino on usein huonoa ja märän uimapuvun kiskominen
pois päältä ja takaisin on heille aikaaviepää ja hankalaa.

11 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 3 1.5.2017 klo 13 Ostolanhovissa.

12 Kokouksen päättäminen
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Ähtärissä 19.04.20 17

Hannu Pajj%’n Jukka Karn
Vanhusne’uvoston puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäldrj antarkastaj at:

Arja Larja Hilkka Ala-Kurikka
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