
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

PÖYTÄKI RJA
20.01 .2016 klo 13.00-14.45
Ähtärin kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Jäsenet ja varajäsenet:
Saara Ylä-Kaarre (vara) Ähtärin eläkkeensaajat ry
Arja Larja Ähtärin, Senioriopettajat ry
Hilkka Ala-Kurikka, Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Eläkelhton Ähtärin
yhdistys ry
Lasse Waris, Ähtärin Kansalliset seniorit ry
Pirkko Sipilä, Kotirintamanaiset ry
Hannu Pajunen, Suomenselän invalidit ry, Vanhusneuvoston puheenjohtaja
Ahti Leskinen, Perusturvalautakunta
Liisa Luodeslampi, EläkelUton Ähtärin yhdistys ry
Tapani Miettinen, Suomenselän invalidit ry

1. § Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervettulleeksi.

Hän antoi seuraavaksi puheenvuoron ruokapalvelupäällikkö Eija Paavolalle,
joka oli vierailijana kertomassa Kotihoitoaterioista. Hän esitteli
muunmuassa viikon ruokalistan ja kertoi aterioiden kuljetuksesta.

2. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin järjestyksen mukaisesti.

4. § Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Larja ja Lasse Waris.

5. § Vanhusneuvoston puheenjohtajan valinta v. 2016

Vanhusneuvoston puheenjohtajana valittiin jatkamaan Hannu Pajunen.

6. § Vanhusneuvoston varapuheenjohtajan valinta v.2016



Vanhusneuvoston varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Hilkka Ala-
Kurikka.

7. § Vanhusneuvoston sihteerin valinta mikäli Marika Nevanpää ei ole
käytettävissä

Marika Nevanpää toimii sihteerinä, kunnes löytää tilalleen uuden sihteerin.

8. § Tiedotus ja tapahtumat

Tapahtumia vuodelle 2016 toimintasuunnitelma

Kulttuuritapahtumia ehdotetaan, esimerkiksi Inhan ruukinpatruuna
näytelmä alkaa pyörimään keväällä. Myös Pirkanpohjan taidenäyttelystä
ollaan kiinnostuneita.

Päädytään sUhen, että vanhusneuvosto tarjoaa 100 vanhukselle Inhan
ruukinpatruuna- näytelmään liput lauantaina 16.7.2016.lkärajan sovittiin
olevan noin 65 vuotta.Päivänäytöstä pidettiin hyvänä vaihtoehtona sekä
toivottiin paikkoja riviltä kolme ylöspäin.

Pirkanpohjan näyttelyn suhteen päädyttiin sNhen, että sinne tehdään lista,
jossa on 100 kohtaa, joihin laitetaan nimi saapuessa. Sovitaan, että kaikki
halukkaat voivat käydä esimerkiksi kuukauden aikana katsomassa
näyttelyn. Ikärajana edelleen noin 65 vuotta. Vanhukset, jotka tarvitsevat
saattajaa, saavat kuitenkin tuoda sellaisen mukanaan. A~ankohdaksi
valitaan Toukokuu.

Tapahtumista päätetään tehdä lehdistötiedote. Tiedotteessa halutaan
tuoda esille se, että vanhusneuvosto käyttää tapahtumaan saamiaan
lahjoitusrahoja.

9. § Tietoa Kuusiolinna Terveys Oy ikäihmisten palveluista.

Kuusiolinna Terveys Oy ikäihmisten palvelujohtaja Marika Nevanpää

Marika kertoo kuinka vanhuspalvelut ovat parin viikon aikana lähteneet
liikkeelle. Hän opastaa myös nettisivujen käytössä sekä kehottaa pitämään
kotiin tulleet Pihlajalinna- tiedoteet tallessa, sillä sieltä näkee kaikki
tarvittavat yhteystiedot.

10. § Vuoden 2016 talousarviosta Vanhusneuvoston osalta sekä mennyttä



Budjetti pysyy samana vuonna 2016, kuin se oli vuonna 2015.
Sovitaan, että tulostetaan tiedoksi seuraavaan kokoukseen budjetti
vuodelle 2016.

11. § Kokouksessa muut esille tulevat asiat

Esitetään, että vanhusneuvoston pöytäkirjat saataisiin näkyville Ähtärin
kaupungin sivuille.

12. § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 13.4.2016 klo 13.00-15.30

13. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Ähtärissä 20.01.2016
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annu rajunen Marika Nevanpää

Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arja Larja Lasse Waris
Ähtärin Senioriopettajat ry Ähtärin Kansalliset seniorit ry


