
Ähtäri
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA

13.9.2017 klo 13.00-15.37

Ostolanhovi

Jäsenet:
Kangasaho Briitta Kansalliset Seniorit ry
Arja Larja Ähtärin Senioriopettajat ry
Leppävuori Esa Suomenselän invalidit ry
Pajunen Hannu Ähtärin Eläkkeensaajat ry, puheenjohtaja
Saviniemi Marjatta Eläkeliiton Ahtärin yhdistys ry, varapuheenjohtaja
Sipilä Pirkko Kotirintamanaiset ry

Varaj äsenet:
Seppälä Maire Suomenselän invalidit ry
Ylä-Kaarre Saara Ähtärin Eläkkeensaajat ry
Luodeslampi Liisa Eläkeliiton Ahttirin yhdistys ry

Muut läsnäolijat:
Maarit Lehtonen Kuusiolinna Terveys Oy
Jukka Karen Ahtärin kaupunki, vanhusneuvoston sihteeri

1 § Kokouksen avaaminen

Päätös:
Puheenjohtaja av avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Tämä kokous oli yhteiskokous
Ahtärin vammaisneuvoston kanssa. Kokoukseen oli kutsuttu sosiaalipalvelujohtaja Maarit Lehtonen
Kuusiolinna Terveys Oy:stä selvittämään vanhusten ja vammaisten kuljetuspalveluihin tulleita
muutoksia. Tämä selvitys tapahtui ennen varsinaisia neuvostojen kokouksia. Maarit Lehtosen esityksen
jälkeen vanhus- ja vammaisneuvostot jatkoivat omia kokouksiaan.

Maarit Lehtosen kuljetuspalveluja koskeva selvitys:
Kuljetuspalvelujen tavoitteena on yhdistää kaikkien kuljetusta tarvitsevien ihmisten kuljetustarpeet eri
kiinjiica Kailckien rnitnftnmip kiilefiit tavvitc.ev1eri tulisi psti helpnsti liikiceelle
Kuljetuspalveluihin osallistuvilta taksiyrittäjiltä edel1ytetäin palvelualttiutta ja valmiutta suorittaa
päivystystä. Saatavilla pitää olla invakuljetuksiin varustettu auto päivittäin.
Uuden käytännön mukaisesti asiakas soittaa palvelukeskukseen, joka hoitaa kuljetuksen järjestämisen.
Palvelukeskus on 24-7 auki, joten kuljetuksen voi tilata koska vain. Aikaraja palvelun saamiselle on 2
tuntia. Tavoitteena on, että taksien suorittamia palvelukyytejä yhdistellään, jolloin säästetään
kustannuksia. Kenenkään kuljetusta tarvitsevan ei kuitenkaan pitäisi joutua odottamaan kuljeta liian
pitkään tai joutua ajamaan kohtuuttoman pitkiä ajomatkoja. Mikäli kokee palvelussa oyan pufltteita
tai saa asiatonta, huonoa palvelua, pitää ottaa aina yhteyttä Maarit Lehtoseen, Hänen thtävänään on
korjata palvelun puutteita. Pitää kuitenkin huomioida, että tämä palvelumuoto onsuhteellisen uusi ja
vielä sisäänajovaiheessa. Lehtonen myönsi, että kuljetuspalvelujen käyttööotön tiedottamisessa on
ollut puutteita Palvelut varmasti paranevat nitinoituessaan
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2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös:
Yli puolet vanhusncuvostonjäsenistä oli paikalla, joten kokous oli päätösvaltainen.

3 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työj äijestykseksi.

4 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Briitta Kangasahoja Saara Ylä-Kaarre

5 Vanhusviikon ohjelman tarkennukset

Päätös:
Sihteeri tarkastaa vanhustenviikon tapahtumien ailcataulujenja sisältöjen tarkennuksetja ilmoittaa niistä
Uutisnuotan toimittajalle.
Sovittiin, että kirkkopyhän toiseksi raamatuntekstien lukijaksi tulee Hannu Pajunen Marjatta Hattaran
sijaan. Vanhusneuvosto onnittelee kukkakimpulla Kaarina Savelaa tämän juhlakonsertissa. Sihteeri
hankkii kimpun. Puheenjohtajaja varapuheenjohtaja ojentavat sen konsertin päätteeksi.

6 Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös:
Seuraava kokous pidetään Ostolanhovissa keskiviikkona 8.11. klo 13.

7 Muut jäsenten esittämät asiat

Päätös:
Ikäihmisten lihaskunnon kohentamiseksi on olemassa taiwikepaketti, joka maksaa noin 300 €.
Selvitetään, onko Kuusiolinna Terveys Oy valmis kustantamaan tällaisen paketin hankinnan. Jos on,
sydänyhdistyksestä on luvattu vetäjä liikuntatuokioiden vetäjäksi.

$ Kokouksen päättäminen

Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.37.
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Ähtärissä 13.9.2017

annu4jure
Vanhusn4oston puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat:

Briitta Kangasaho

Jukka Karen
Sihteeri

Saara YIa-K arre
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