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Vanhusneuvoston kokous
Aika

9.3.2018 klo 9.00 - 11.08

Paikka

Kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä

Riitta Vatanen
Pirjo Hakuni
Sari Juuti
Lea Karlsson
Ismo Korhonen
Anne Mäki
Raimo Pitkäkoski
Pertti Uusi-Erkkilä
Minna Hutko

puheenjohtaja

Markku Teräksen varajäsen

sihteeri

Poissa

Kaarina Louhi
Markku Teräs

Muut

Kohdat 1-4:
Sanna Laakkonen, vs. hoivatyön päällikkö, asumis- ja hoivapalvelut,
Pirkkalan kunta
Päivi Mäkelä, hoivatyön esimies, Pirkkalan kunta
Kirsi Toivonen, kotihoidon esimies, Pirkkalan kunta

1 Kokouksen osallistujien toteaminen
Todettiin kokouksen osallistujat.
2 Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3 Vesauskodin toiminnan esittely
Kotihoidon esimies Kirsi Toivonen esitteli Vesauskodin toimintaa. Lisäksi
keskusteltiin siitä, minkälaista yhteistyötä voitaisiin tehdä Vesauskodin ja
vanhusneuvoston kesken.
4 Hoivaosaston toiminnan esittely
Vs. hoivatyön päällikkö Sanna Laakkonen ja hoivatyön esimies Päivi
Mäkelä esittelivät hoivaosaston toimintaa. Lisäksi keskusteltiin siitä,
minkälaista yhteistyötä voitaisiin tehdä hoivaosaston ja vanhusneuvoston
kesken.
5 Ajankohtaiset asiat
Vesilahden eläkeläiskerho, Lea Karlsson
Vuoroviikoin järjestetään pelikerho SPR:n tiloissa ja kässykerho Tuulikalliossa. SPR:n tiloissa on haasteita esteettömyyteen liittyen.
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Kerhon kevätkokous on tulossa. Vuosittain järjestetään virkistyspäivä ja
muiden yhdistysten kanssa järjestetään retkiä. Narvan torilla on kesällä
kahvivuoro.
Joutohetkien seura, Pirjo Hakuni
Joutohetkien seura kokoontuu perjantaisin Tapolan pirtissä. Seuran 205vuotisjuhlat järjestetään Hukianhovissa 11.3.2018.
Eläkeliiton Vesilahden yhdistys ja yhteistoiminta-alueen seniorifoorumi,
Riitta Vatanen
Tulevalla viikolla järjestetään Pirkanmaan piirin kokous Tuulikalliossa.
Nuuttijuhlaan osallistui noin 350 henkilöä. Vuoden 2018 pääteemana on
apunen-toiminta.
Seniorifoorumi järjestää Vesilahdessa kevään kuluessa kaksi tilaisuutta,
joista toisessa käsitellään aivoverenkiertohäiriöitä ja toisessa veroasioita.
Sotaveteraanit, Raimo Pitkäkoski
Veteraanien osalta ei ole uutta kerrottavaa. 13.3. järjestetään talvisodan
päättymisen muistotilaisuus seurakuntatalolla.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pertti Uusi-Erkkilä
Pertti kertoi kunnan ajankohtaisista asioista.
Kehitysjohtaja Ismo Korhonen
Ismo kertoi irtisanoutuneensa. Viimeinen työpäivä on 29.3.
Varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki
19.2.2018 pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin Vesilahden kunnan laaja hyvinvointikertomus vuosilta 2013-2017 ja -suunnitelma
vuosille 2018-2021. Sovittiin, että varhaiskasvatuksen seuraavan kauden
toimintasuunnitelman tekemiseen kutsutaan mukaan vanhusneuvoston
edustaja.
Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti
Ikäihmisille järjestetään liikuntaraati, johon on tulossa kaikille avoin kutsu.
Raadissa voidaan suunnitella mm. penkkien sijoittamista Kirkonkylään,
Koskenkylään ja Narvaan.
Hallintojohtaja Minna Hutko
Tänä vuonna uudistetaan kunnan verkkosivut. Sovittiin, että Riitta Vatanen
on vanhusneuvoston yhteyshenkilö uudistukseen liittyen.
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Lähitorin avajaiset järjestettiin 25.1. Tuulikalliossa. Avajaisiin osallistui 31
henkilöä. Tuulikallion lähitori on käynnistynyt hyvin. Kirsi Toivonen on toistaiseksi lähitorivastaava. Asiakasohjaaja on tavattavissa Tuulikalliossa
torstaisin klo 12-13.
Seniorinurkka järjestetään joka toinen torstai klo 9-12.

7 Tuulikallion toiminta

Riitta Vatanen kertoi Tuulikallion toiminnasta. Kävijämäärä on tähän mennessä ollut noin 450 henkilöä. Tilat ovat ahkerassa käytössä. Riitta Vataselta voi tiedustella Tuulikallion tilojen käyttöä.

8 ”Jalkautumiset” eri tilaisuuksiin / yhteisöihin
Riitta Vatanen oli Vanhusneuvosto maakunnassa ja kunnassa-tilaisuudessa 8.3. Pirkanmaan liitossa. Maakuntalakiluonnoksen mukaan maakunnan vanhusneuvostossa on vähintään yksi jäsen jokaisen kunnan vanhusneuvostosta.
Vanhusneuvosto vierailee syksyn jossain valtuustoinfossa. Asiaan palataan, kun syksyn kokousaikataulu on tiedossa.
9 Seuraava kokous ja kutsuttava taho
Seuraava kokous pidetään18.05.2018 klo 9. Kokoukseen kutsutaan SPR:n
edustaja.
10 Joukkoliikenne ja palvelubussikokeilu
Tammikuun vanhusneuvoston kokouksessa keskusteltiin seniorialennuksen laajentamisesta kaupunkiseudun joukkoliikenteessä. Tällä hetkellä
seniorialennus on voimassa koko seudulla klo 9-14 välisenä aikana.
Minna keskusteli asiasta Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa.
Siellä asiaa on selvitelty/selvitellään ja se ei ole ongelmatonta.
Jos laajennus tehtäisiin, se koskisi koko seutua. Kuntakohtaisia ratkaisuja
asian suhteen ei voida tehdä.
Palvelubussikokeilu Pirkkalan terveyskeskukseen ja Pirkankoivuun asioiville päättyi helmikuun lopussa. Kokeilua ei jatkettu vähäisen käyttäjämäärän takia.
11 Muut asiat

Keskusteltiin vanhusteko-tunnustuspalkinnon käyttöönotosta.
KevätGO! Senioreille järjestetään 16.4. - 20.4. Narvassa. Lopullinen ohjelma on KevätGO!-esitteessä huhtikuun alkupuolella.
Vanhusneuvosto on vastannut valtakunnallisiin kyselyihin liittyen mm. vanhus- ja vammaisneuvostojen koulutustarpeisiin (aiheena esteettömyys ja
saavutettavuus) sekä ikääntyneille suunnattujen arkea helpottavan teknologian opastus- ja neuvontapaikkoihin.

