Ahtari
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

21.2.2018 klo 13.00.-14.45
Ostolanhovi
Jäsenet:
Hautala Teija
Kangasaho Briitta
Larja Arja
Saviniemi Marjatta
Pajunen Hannu

Kuusiolinna Terveys Oy, sihteeri
Kansalliset Seniorit ry
Ähtrin Senioriopettajat ry
Eläkeliiton Ahtärin yhdistys ry, varapuheenjohtaja
Ahtärin Eläkkeensaaj at ry, puheenjohtaja

Varajäsenet:
Vanhatupa Eira
Seppälä Maire
Ylä-Kaarre Saara
Vasikkaniemi Aira

Kansalliset Seniorit ry
Suomenselän invalidit ry
Ahtärin Eläkkeensaajat ry
Ähtärin kotirintamanaiset ry
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Kokouksen avaaminen
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
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Todetaan läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus
Päätös:
Yli puolet vanhusneuvoston jäsenistä oli paikalla, joten kokous oli päätösvaltainen.
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Päätetään pöytäkirjan tarkastustavastaja valitaan pöytäkirjantarkastajat
Päätös:
Pöytäldrjantarkastajiksi valittiin Maire Seppälä ja Saara Ylä-Kaarre
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Tiedotusasiat
Vanhusneuvostolle on tullut edellisen kokouksen jälkeen seuraavat kyselyt:
Jkäihmisen arjen tukena
Vanhustyön Keskusliiton materiaalin arviointikysely v. 2017
Vanhus- ja vamrnaisneuvostojen koulutustarpeet
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat maakunnallisten vanhusneuvostojen yhteistapaamisessa
Seinäjoella 20.2.
Päätös:
Puheenjohtaja on vastannut kahteen ylimmäiseen kyselyyn. Alinna olevaan kyselyyn vastattiin
kokouksessa. Sihteeri toimittaa sen vastaukset eteenpäin netin kautta.
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Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kertoivat suunnitteilla olevan maakunnallisen vanhusneuvoston
yhteistapaamisen annista. Asiasta on tarkempi selostus §:ssä 7.
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Vanhusneuvoston tuleva toiminta
Päätös:
Vanhusneuvoston päätehtävä tänäkin vuonna on vanhustenviikon järjestäminen lokakuussa 7.14.10.2018. Vanhustenviikon teema on ‘floa toimeliaisuudesta’.
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Vanhustenviikon järjestelyt
Päätös:
Päätettiin pitää vanhustenviikon suunnittelupalaveri Ostolanhovissa 14.5. klo 13. Mukaan kutsutaan
seurakunnan ja järjestöjen edustajat, joihin sihteeri ottaa yhteyttä. Vanhusviikon ohjelmaan pyritään
saamaan uutta, iloista ilmettä, jota voisivat tuoda esimerkiksi ähtäriläiset yrittäjät edustamiensa
palvelujen kautta.
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Maakunnallinen vanhusneuvosto
Puheenjohtaja ja sihteeri olivat vanhusneuvostojen tapaamisessa 20.2. Seinäjoella, jossa selvitettiin tänä
vuonna toimintansa maankunnallisten vanhusneuvostojen toimintaa.
Päätös:
Maakunnallinen vanhusneuvosto on lakiin perustuva. Sen tulosta pidetään keskustelutilaisuus 5.4.
Maakunnallisen vanhusneuvoston toiminta alkaa kesällä 2018. Se käsittelee samankaltaisia asioita kuin
kunnallisetkin vanhusneuvostot, mutta sen katsantokanta on koko maakuntaa koskeva. ilmeisesti sen
sisälle tulee erilaisia teematyöryhmiä käsittelemään vanhusten elämän erityisongelmia. Siihen tulee
vähintään yksi edustaja + varaedustaja joka Etelä-Pohjanmaan kunnasta.
Sihteeri laittaa neuvottelupäivien luentomateriaalin vanhusneuvoston jäsenille sähköpostijakeluun.
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Muut mahdolliset asiat
Päätös:
Sihteeri kertoi senioripuistohankkeen etenemisestä. Siitä tehtyyn hankehakemukseen ei ole vielä tullut
vastausta. Se tullee toukokuun loppuun mennessä. Mikäli hankeraha saadaan, on puistoon
mahdollisesti käytettävissä varoja myös vanhusten hyvinvointiin osoitetusta testamenttilahjoituksesta.
Hankkeen toteutus on mahdollista aloittaa jo tänä vuonna, jos rahoitus järjestyy.
Vanhusneuvostolla ei ole tietoa uusista linjoista kuljetuspalveluihin. Vanhusneuvoston jäsenille ei ollut
tullut negatiivista palautetta kuljetuspalveluista.
Sovittiin, että vanhusneuvoston pöytäkirjat toimitetaan myös kaupunginhallitukselle tiedoksi.
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Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätös:
Seuraava kokous päätettiin pitää 3.4. klo 13 Ostolanhovissa. Kokoukseen pyydetään mukaan myös
Ahtärinjärven Uutisnuotan toimittaja tekemään juttua vanhusneuvoston toiminnasta.
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Kokouksen päättäminen
Päätös:
Puheejohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Ähtärissä 21.2.2018

Hannu Pajunen
Vanhusneuvoston puheenjohtaja

Jukka Karn
Sihteeri

Pöytäkirj antarkastaj at:

Maire Seppälä

Saara Ylä-Kaarre
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