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Vanhusneuvoston kokous
Aika

14.9.2018 klo 9.00 - 11.02

Paikka

Kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä

Riitta Vatanen
Pirjo Hakuni
Sari Juuti
Kaarina Louhi
Anne Mäki
Raimo Pitkäkoski
Markku Teräs
Pertti Uusi-Erkkilä
Minna Hutko

puheenjohtaja

sihteeri

1 Kokouksen osallistujien toteaminen
Todettiin kokouksen osallistujat.
2 Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3 Eläkeliiton vanhusneuvostokoulutus 29.5.2018
Vesilahden vanhusneuvostosta ei päästy osallistumaan koulutukseen.
Riitta Vatasella on koulutuksen materiaali. Käytiin läpi vanhusneuvostoille
osoitetun kyselyn tulokset.
4 Vanhuspalvelulaki ja ikäohjelma
Käytiin läpi yhteistoiminta-alueen vanhustyön johtaja Tuula Jutilan koonti
vanhuspalvelulaista ja Pirkkalan valtuuston hyväksymästä Pirkkalan kunnan ikäohjelmasta. Vanhuspalvelulaki edellyttää, että kunnilla on ikäohjelma, joka olisi tarkoituksenmukaista olla osana kunnan hyvinvointisuunnitelmaa. Asiasta keskustellaan mm. seuraavassa seniorifoorumissa.
5 Senioriliikunta
Pirkan Opisto järjestää erilaista liikuntaa. Tällä hetkellä Vesilahdessa toimii
neljä senioreille kohdistettua liikuntaryhmää. Sari Juuti kertoi, että on mahdollista hakea liikuntatoimen avustuksia, jolloin voi saada maksutta liikuntasalin käyttöönsä.
Kaarina Louhi kertoi, että syyskuun viimeisenä sunnuntaina Rämsöössä
järjestetään perinteinen Jaskan lenkki.
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6 Tuulikallion toiminta
Riitta Vatanen jakoi Tuulikallion Senioritalon esitteen. Sovittiin, että esite
jaetaan mm. valtuutetuille 24.9. kunnanvaltuuston kokouksessa.
Digikahvilan avajaiset pidettiin 8.8. ja paikalla oli 44 henkilöä. Digikahvila
toimii Tuulikalliossa keskiviikkoisin klo 13-15. Kävijöitä on ollut 11-26 henkilöä / kerta.
Asiakasohjaaja on tavattavissa Tuulikalliossa torstaisin klo 12-13. Lähitori
toimii tiloissa torstaisin klo 13-15. Lisäksi Tuulikalliossa on erilaisia tapaamisia, kokouksia, pelejä, yhteislaulua, seurustelua ja yhdessäoloa.
7 Tulevat tilaisuudet
- Senioreiden Vesilahti-kiertue 17.-21.9.
- Ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen 27.9., Helsinki
- SenioriGO! 7.-14.10.
- Nysse- kampanja senioreille 11.10. klo 13-15, kirjasto
- Esteettömyystilaisuus 6.11. klo 17., Pirkkala
- Vanhusneuvostopäivä 7.11., Helsinki
8 Muut ajankohtaiset asiat
Riitta Vatanen kertoi, että seniorifoorumi järjesti Eloriehan terveysasemalla
elokuussa. Mukana oli hoivaosastoilla olevia ja päivätoiminnassa kävijöitä
yhteensä 50-60.
Markku Teräs kertoi, että käsityökerho on alkanut Tuulikalliossa ja pelikerho Nurkalla.
Vesilahti on mukana Voimaa vanhuuteen- hankkeessa, joka on kahden
vuoden kärkihanke valtiolla. Sari Juuti kertoi, että hankkeen myötä valmistuu mm. liikuntaselonteko.
9 Jalkautumiset eri tilaisuuksiin/yhteisöihin
- vammaisneuvoston tutustuminen Silvonrinteen asumispalveluyksikköön
Pirkkalassa 21.9. klo 14.30, vanhusneuvosto on kutsuttu mukaan
- vanhusneuvosto Seurakunnan Olopäivillä 31.10. klo 11 Narvan kyläkirkossa
- vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston vierailu valtuustoinfoon 22.11.
klo 18.
10 Seuraava kokous
Seuraava kokous on aikaisemmin sovitun mukaisesti 16.11.2018 klo 9,
paikkana kirjasto Lähde. Kokouksen jälkeen on avoimet ovet klo 11-12,
kuntalaisille mahdollisuus tulla keskustelemaan vanhusneuvoston kanssa.
11 Muut asiat
Todettiin, että muita asioita ei ollut.

