Ähtäri
ÄHTÄRIN VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA
kokous 4/ 2018

Aika:
Paikka:

maanantai 20.8.2018 klo 12.00
Palveluskeskus Ostolanhovi, Sahakuja 2
Ostolanhovin kamari

paikalla
x

kokouskutsu lähtenyt
Hautala Teija
Humalamäki Hannu
Kangasaho Briitta, varapj.
Koiramäki Pirkko
Larja Arja
Leppäkangas Kirsi
Leppävuori Esa
Luodeslampi Liisa
Saviniemi Marjatta, pj.
Seppälä Maire
Sipilä Pirkko
Ylä-Kaarre Saara
Vanhatupa Eira
Vasikkaniemi Aita

iäsen/ vataiäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

taustataho
Kuusiolinna Terveys Oy
Ähtärin Senioriopettajat ry
Kansalliset Seniorit ry
Ähtärin Eläkkeensaajat ry
Ähtärin Senioriopettajat ry
Kuusiolinna Terveys Oy
Suomenselän Invalidit ry
Eläkeliiton Ähtärin yhdistys ry
Eläkeliiton Ähtärin yhdistys ry
Suomenselän Invalidit ry
Ähtärin kotirintamanaiset ry
Ähtärin Eläkkeensaajat ry
Kansalliset Seniorit ry
Ähtärin kotirintamanaiset ry

lisäksi
x

Marika Puntala

sihteeri

Ähtärin kaupunki

1

Kokouksen avaus

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Päätös:
Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Marjatta Saviniemi avasi kokouksen klo 12.05.
2

Päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös:
Yli puolet vanhusneuvoston jäsenistä oli paikalla, joten kokous oli päätösvaltainen.

3

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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§

Vanhusneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittu Hannu Pajunen on keväällä
ilmoittanut jättäytyvänsä luottamustehtävistä. Hän on ollut Ähtärin Eläkkeensaajat ry:n
edustajana neuvostossa. Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä toimii jatkossa Saata Ylä-Kaarre
ja varajäsenenä Pirkko Koiramäki.
Päätös:
Neuvoston puheenjohtajaksi loppuvuodelle 2018 ehdotettiin Marjatta Saviniemeä ja
varapuheenjohtajaksi Briitta Kangasahoa. Heidät valittiin tehtäviin yksimielisesti.
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§

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aina kokouskohtaisesti. Tarkastuksen jälkeen pöytäkirja
lähetetään vanhusneuvoston jäsenille sähköpostitse ja pöytäkirja lisätään myös kaupungin
internetsivuille. Pöytäki rja on tarkastettavissa ja allekirjoitettavissa kaupungintalon infossa
aina kokousta seuraavana maanantaina. Tämän kokouksen pöytäkirja on valmiina
maanantaina 27.8.2018.
Päätös:
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maire Seppälä ja Pirkko Sipilä.
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§

Maakunnallinen vanhusneuvosto: kuulumisia
Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen vanhusneuvoston järjestäytymiskokous pidettiin
Seinäjoella 5.6.2018. Kokouksessa valittiin maakunnallisen vanhusneuvoston jäsenet ja
puheenjohtajisto: puheenjohtajaksi valittiin Kustaa Kujala Seinäjoelta, 1. varapuheenjohtajaksi
Anna-Liisa Niemi Kauhavalta ja 2. varapuheenjohtajaksi Irma Harjula Teuvalta.
Ähtärin vanhusneuvosto nimesi maakunnalliseen vanhusneuvostoon pyyn nön mukaisesti
kaksi jäsentä, Marjatta Saviniemen ja Briitta Kangasahon. Tässä kokouksessa oli valittava,
kumpi jäsenistä on varsinainen ja kumpi varajäsen maakunnallisessa vanhusneuvostossa.
Seuraava maakunnallinen kokous on 30.8.2018 Seinäjoella. Asialistalla on muun muassa
ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen, hyvinvointia ja terveyttä edistävät
kulttuuripalvelut maakunnassa sekä katsaus kuntien vanhusneuvostoihin.
Päätös:
Ähtärin vanhusneuvostosta päätettiin, että maakunnallisessa vanhusneuvostossa
varsinaisena jäsenenä on Marjatta Saviniemi (Eläkeliiton Ähtärin yhdistys ry) ja varajäsenenä
Briitta Kangasaho (Kansalliset Seniorit ry).
Ähtärin vanhusneuvostosta toivotaan kerrottavaksi maakunnallisessa kokouksessa, että
se on yksi Suomen vanhimpia. Suurimpia vuotuisia voimanponnistuksia on vanhustenviikon
ohjelman kokoaminen ja järjestäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ähtärin
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vanhusneuvosto antaa lausuntoja ikäihmisiin liittyvissä asioissa ja pyytää eri alojen
asiantuntijoita vierailuille kokouksiinsa. Se toimii myös konkreettisesti senioreiden hyväksi:
neuvosto hankki porraskiipijän Kuntoutuskeskus Otsonlinnan tiloihin vuonna 2016. Lisäksi
vanhusneuvosto tukee ikäihmisten osallistumista kulttuuripalveluihin tarjoamalla lippuja
paikkakunnalla järjestettäviin konsertteihin, teatteriesityksiin ja taidenäyttelyihin.
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§

Senioripuiston saama rahoituspäätös
Ähtärin kaupungin hakema hanke “Senioripuisto uusi lähiliikuntapaikka Ähtäriin” on saanut
31 .5.2018 myönteisen rahoituspäätöksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.
Myönnetty summa on 54.000,00 euroa ja hankkeen kustannusarvio on 149.900,00 €. Avustus
tulee käyttää 31.12.2020 mennessä. Senioripuiston suunnittelua jatketaan kuluvana syksynä
ja rakennustöihin voidaan ryhtyä aikaisintaan ensi vuonna.
—

Päätös:
Päätös merkittiin tiedoksi. Seuraavassa vanhusneuvoston kokouksessa keskustellaan
Senioripuistosta lisää.
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§

Vanhustenviikko
Kokouksessa käytiin läpi viime tapaamisessa luonnosteltu vanhustenviikon ohjelma Ähtärissä.
Joitakin muutoksia ohjelmaan ja aikatauluihin on kesän aikana tullut. Vanhustenviikon tanssit
järjestetäänkinjo sunnuntaina 7.10. ja Pirkanpohjan taidekeskuksen aukiolo siirretään
perjantaille 12.10. Messupäivänä, eli torstaina 11.10, annetaan paikallisille ikäihmisten parissa
työskenteleville! heidän asioihinsa liittyville yhdistyksille mahdollisuus tuoda esittelypöytä
messutilaan. Ennen kuin asiasta tiedotetaan, on tila tarkistettava ja laskettava, paljonko sinne
mahtuu pöytiä.
Eira Vanhatupa Kansalliset Seniorit ry:stä esitti, että vanhustenviikolla tulisi alkaa ainoastaan
ikäihmisille suunnattu uimahallin aukioloaika. Esimerkiksi kahden tunnin ajan voisi halli olla
senioreiden käytössä, jolloin olisi mahdollisuus vesijuoksuun ynnä muuhun.
Päätös:
Merkittiin ohjelma- ja aikataulumuutokset tiedoksi. Koostetaan vanhustenviikon ohjelma
kaikille avoimen suunnittelutapaamisen jälkeen lopulliseen muotoonsa.
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§

Tiedotteet ja saapuneet kirjeet
Vanhustyön keskusliitto oli lähettänyt Ähtärin vanhusneuvostolle markkinointimateriaalia
liittyen vanhustenviikkoon. Kuoressa oli kaksi julistetta ja tietovihkosta. Neuvosto oli saanut
myös kaupallisen toimijan esitteen senioreiden nosto- ja siirtolaitteista.
Soinin vanhusneuvosto on tiedustellut palveluohjaaja Teija Hautalan kautta Ähtärin
vanhusneuvostolta halukkuutta tavata Kuusiokuntien alueen neuvostojen kesken.
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Sihteeri Marika Puntala kertoi, että edesmenneen taiteilija Anneli Pataman teoksia olisi
saatavilla ähtäriläisiin palvelukoteihin. Yhteydenotot teoksista sihteerille.
Päätös:
Merkittiin tiedotteetja saapuneet kirjeet tiedoksi. Ähtärin vanhusneuvosto pitää mielekkäänä,
että Kuusiokuntien vanhusneuvostot tapaisivat keskenään. Tämä tukisi myös työskentelyä
maakunnallisessa vanhusneuvostossa.
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§

Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.
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§

Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätös:
Vanhusneuvosto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 17.9.2018 klo 13.00
keskustelemaan ja sopimaan vielä käytännön asioista vanhustenviikkoon liittyen.
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§

Kokouksen päättäminen
Päätös:
Puheenjohtaja Marjatta Saviniemi päätti kokouksen klo 13.05.

Ähtärissä 27.8.2018

Marjatta Sviniemi
kokouksen puheenjohtaja, neuvoston varapj.

/ /

Maire Seppälä
pöytäkirjan tarkastajd /

Mk’rika Puntala
vanhusneuvoston sihteeri

Pirkko Sipilä
pöytäkirjan tarkastaja
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