
Ähtäri
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA

31.05.2017 klo 13.00-14.20

Ostolanhovi

Jäsenet:

Saara Ylä-Kaarre , Ähtärin Eläkkeensaajat ry
kija Larj, Ahtärin Senioriopettajat ry
Rilkka Ala-Kurikka, Eläkeliiton Ähtärin yhdistys ry, Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja
Liisa Luodeslampi, Eläkeliiton Ähtärin yhdistys ry, Apuset
Lasse Varis, Ahtärin Kansalliset seniorit ry
Rannu Pajunen, Suomenselän Invalidit ry, Vanhusneuvoston puheenjohtaja
Pirkko Sipilä, Kotirintamanaiset ry
hti Leskinen, Penisturvalautalcunta

1uut läsnäolijat:

Jukka Karen, Ähtärin kaupunki, vanhusneuvoston sihteeri
Esa Leppävuori, SPR:n Ähtärin osasto
\4arjatta Hattara, SPR:n Ahtärin osasto

1. § Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Puheenjohtajan esityksestä esityslistaa
Däätettiin muuttaa siten, että vanhustenviilcon ohjelmaa käsittelevä § 6 käydään läpi ennen muita kokousasioita,
coska SPR:n edustajat Esa Leppävuori ja Marjatta Hattara ovat tulleet kokoukseen tuon pykälän vuoksi. Heille
mnettiin lupa poistua kokouksesta 6. §:n käsittelyn jälkeen.

5. § Keskustelu menneistä tapahtumistaja miten tulevaa toimintaa parannettaisiin

Erityisesti tässä kohdassa keskusteltiin tulevan vanhustenviikon ohjelmasta. Vanhustenvilldcoa vietetään 1,-
3.10. Erityisilmeen viikolle antavat Suomen 1 00-vuotis- ja Ähtärin 1 50-vuotisjuhlat.
4htärissä toimivat järjestöt ovat sopineet yhteiskokouksessaan, että joka kuukausi järjestetään jotakin ohjelmaa
ffitäriläisille eläkeläisille. Tilaisuudet ajoittuvat aina kunkin kuukauden ensimmäiselle tiistaille klo 13.
filaisuuksien ohjelmarunko on seuraava:

- tiistaina 6.6. musiikkiohjelmaa Nelikko-yhtyeen esittämänä
- heinäkuussa ohjelman järjestää diabetes-yhdistys
- elokuun organisoija on vielä päättämättä
- syyskuun tilaisuus on Reumaliitonja Eläkeliiton vastuulla
- lokakuussa on vanhustenviildco
- marraskuun annista vastaa Suomenselän Invalidit

Lisäksi ohjelmaa järjestävät myös Ähtäri-Seura. Mesimartat, Auto-Liitto ja oppaat.
)pastettua kiertoajeluaja ukkojen kokkikerhoa ( akaton lltapäivä)
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Ähtäri
8. elokuuta klo 13 pidetään ‘yhdistysten iltapäivä’, jolloin päätetään vanhustenviilcon ohjelmasta. Kokoukseen
osallistuvat ähtäriläiset eläkejärjestöt ja vanhusneuvosto. Mukaan kutsutaan myös palvelutalojen edustajat.
Vanhustenviikon teemana on tänä vuonna ‘llcäpolvet yhdessä’. Teemaan liittyen vanhusneuvosto esittää, että
vanhustenviikon ohjelmiin pyritään saamaan mukaan ähtäriläisten koulujen, päiväkotien sekä Merikanto-
opiston lapsia.
Vanhustenviikko alkaa seurakunnan järjestämällä kirkkopyhällä, jonka teemana on neljän polven treffit. Viikon
päättää pääjuifia, joka maan ja kaupungin merkkivuosien vuoksi on erityisen juhlava. Juhlan ja koko
vanhustenviikonjohtoajatuksena on mielen ja kehon hyvinvointi. Juhlaan pyritään saamaa tasokasta ohjelmaa.
Mukaan aiotaan pyytää mm naiskuoro Aladaa ja Merikanto-opiston oppilaita esiintymään. Samoin koulujen ja
päiväkotien lapsia toivotaan mukaan. Myös kansantansseja toivottiin nähtäväksi.
Kokous päätti, että Eläkejärjestön vuonna 2015 lahjoittamat varat — noin 1300 euroa - käytetään
vanhustenviikon tapahtumien järjestelyihin. Puheenjohtaja on tilannut vanhustenviilcon esitteitä
ilmoitustauluille esille pantaviksi.

Vanhusneuvosto merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun.

2. § Laillisuudenja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

3. § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. § Pöytäidijantarkastajien valinta

Pöytäldrjantarkastajllcsi valittiin Pirkko Sipilä ja Hillcka Mä-Kurikka

5 § Ilmoitus- ja tiedotusasiat

Vanhustenviildco 1 .-8. 10.2017. Asiat käsiteltiin pykälässä 6.
Pihlajalinna Terveys Oy:n asiakasraati kokoontuu 12.6. klo 14-16.

7. § Järjestöjen esityksen vanhusneuvoston jäseniksi vuosille 2017-2021

Vanhusneuvoston sihteerille on tullut seuraavat esitykset vanhusneuvostonjäsenilcsi:
- Ahtärin Eläkkeensaajat ry: varsinainen jäsen Hannu Pajunen, varalle Saara Ylä-Kaarre
- Eläkeliiton Ahtärin yhdistys ry: varsinainen jäsen Marjatta Saviniemi, varalle Liisa Luodeslampi
- Ähtärin Senioriopettajat ry: varsinainen jäsen Arja Laija, varalle Hannu Humalamäld
- Ähtärin Kansalliset Seniorit ry: varsinainen jäsen Brita Kangasaho, varalle Eira Vanhatupa
- Suomenselän Invalidit ry: varsinainen jäsen Esa Leppävuori, varalle Maire Seppälä

Älitärin Kotirintamanaiset ry:ltä ei ollut tullut edustajaesitystä. Sihteeri valtuutettiin ottamaan yhteyttä
yhdistyksen puheenjohtajaan Aira Vasikkaniemeen, jotta he nimeäisivät edustajaehdokkaansa
vanhusneuvostoon. Niin ikään päätettiin, että myös Kuusiolinna Terveys Oy:ltä pyydetään edustajaehdokas
vanhusneuvostoon. Sihteeri ottaa yhteyttä Marika Nevanpäähän ehdokkaan nimeämiseksi.

8. § Muut esille tulevat asiat
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Ähtäri
Kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen menee esitys vanhusten omaehtoisen lihaskunnon hoitamisen
aikemisesta. Vanhusneuvosto esittää tarkoitukseen 3000 euron määrärahaa. Jos määräraha myönnetään, sen
käyttöperiaatteista sovitaan yhdessä vanhusneuvoston ja liikuntatoimenjohtajan kanssa.

Liikuntatoimenjohtaja ei pitänyt mahdollisena, että vanhuksille ryhmänä myönneifäisiin oikeus uimapuvun
käyttöön kylpylän saunassa. Hän oli ottanut yhteyttä lähikuntiin eikä missään niistä ollut tällaista käytäntöä.
Puvun käytölle saunassa pitää olla jokin fyysinen rajoite, joka myös ilmaistaan uimapukuun kiinnitettävällä
rierki1lä. Vanhusneuvosto toivoi kuitenkin, että kylpylän pesutiloihin saataisiin edes tukevia jakkaroita, joilla
stuen uimapuvun riisuminenja pukeminen helpottuisi.

. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti vanhusneuvostoa kuluneesta nelivuotiskaudesta. Myös muut neuvoston jäsenet, jotka eivät
enää asettuneet ehdolle neuvoston jäseniksi, esittivät kiitoksensa neuvoston jäsenkumppaneilleen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.

htärissä 31.05.2017

—-%--

Rannu Paj e,d’ Jukka Kardn
Vanhusneuv6ston puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkhjantarkastajat:

kC
Pirkko Sipilä Hilkka Ala-Kurikka
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