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Vanhusneuvoston kokous
Aika

16.11.2018 klo 9.00 - 11.05

Paikka

Kirjasto Lähde

Läsnä

Riitta Vatanen
Pirjo Hakuni
Sari Juuti
Raimo Pitkäkoski
Markku Teräs
Minna Hutko

Poissa

Kaarina Louhi
Anne Mäki
Pertti Uusi-Erkkilä

Muut läsnäolijat

Tuula Jutila
Höyssä Marjo
Karvinen Satu
Toivonen Kirsi

puheenjohtaja

sihteeri

vanhustyön johtaja, Pirkkalan kunta,
kohdat 3-11
vastaava kirjastovirkailija, kohta 12
matkailuneuvoja, kohta 12
asiakasohjaaja, Pirkkalan kunta, kohta 12

1 Kokouksen osallistujien toteaminen
Todettiin kokouksen osallistujat.
2 Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3 Vanhuspalvelulaki ja ikäohjelma
Edellisessä kokouksessa 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 hyvinvointikertomusta.
Tässä kokouksessa vanhustyön johtaja Tuula Jutila kertoi maakunnallisesta ikäohjelmasta ja Pirkkalan kunnan ikäohjelmasta, joka sisältää sotepalveluiden osalta myös Vesilahden kunnan ohjelman. Hän jakoi Ikäohjelman toimenpide-ehdotusten toteutumisen arviointilomakkeet ja pyysi kommentteja tämän vuoden puolella.
Tuula Jutila kertoi, että Ikäneuvo-hankkeen loppuraportti on valmistunut.
4 Tuulikallion toiminta
Tuulikalliossa on syksyllä 2018 ollut noin 800 käyntiä. Esim. Digikahvilassa
on ollut 252 käyntiä.
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Mukanetin vertaisohjelmakoulutuksessa on Vesilahdesta mukana 7 henkilöä. Mukanetti on Tampereella toimiva yhdistys, jonka tavoite on antaa seniorikansalaisille tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytön perusvalmiuksia järjestämällä koulutusta sekä ohjausta eri opastuspisteissä.
5 Senioriliikunta, Kirkonkylän ulkoliikuntapaikat
Keskusteltiin toiveesta saada Kirkonkylään ulkoliikuntavälineitä. Todettiin,
että tällä hetkellä ei ole taloudellisesti mahdollista hankkia välineitä.
6 Palaute syksyn tilaisuuksista
Käytiin läpi syksyn menneet tilaisuudet.
- Senioreiden Vesilahti -kiertue 17.-21.9., osallistujia 88
- Ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen 27.9., Helsinki
julkaisu saatavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4806-4
- SenioriGO! 7.-14.10., n. 600 osallistumiskertaa
- Nysse kampanja senioreille 11.10. klo 13-15, kirjasto, ongelmia korttien
saannissa muille kuin senioreille
- Esteettömyystilaisuus 6.11. klo 17, Pirkkala (Vesilahdesta oli mukana
vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston puheenjohtajat)
- Vanhusneuvostopäivä ke 7.11., Helsinki , Riitta Vatanen osallistui etänä
7 Tulevat tilaisuudet
- vanhusneuvoston avoimet ovet 16.11. klo 11-12
- vierailu kunnanvaltuuston seminaarissa 26.11. klo 17.30
- Iloa ja virkistystä ikäihmisille- seminaari, Tre 21.11. , pj osallistuu
- vapaaehtoisten päivän tilaisuus 4.12. – peruttu
Tilaisuudessa oli tarkoitus palkita kuntalaisten ehdottama ja seniorifoorumin valitsema vapaaehtoistaho tai vapaaehtoistyötä tekevä henkilö. Päätettiin siirtää palkitseminen Vesilahti 150 vuotta -Juhlagaalan palkintogaalaan.
- Parasta elämää kotona III- juhlaseminaari Finlandia- talo 14.2.19
(mahdollista osallistua myös etänä)
8 Toimintakertomus vuodelta 2018
Toimintakertomus vuodelta käsitellään 2019 neuvoston ensimmäisessä
kokouksessa. Puheenjohtaja ja sihteeri tekevät toimintakertomuksen.
9 Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 käsitellään kevään ensimmäisessä kokouksessa. Ehdotuksia voi lähettää puheenjohtajalle sähköpostitse.
10 Muut ajankohtaiset asiat, neuvoston jäsenet
Eläkeläiskerho; Markku Teräs:
- noin 10-12 senioria kokoontuu Nurkalla säännöllisesti
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- Eläkeläiskerhon puheenjohtajana aloittaa vuoden 2019 alusta Paavo
Lehtinen
- Eläkeläiskerhon pikkujouluihin on ilmoittautunut noin 60 henkilöä
Veteraanit, Raimo Pitkäkoski:
- veteraanien joululounas järjestetään Satakunnan lennostossa
Joutohetkien seura, Pirjo Hakuni:
- seura jatkaa entiseen malliin
- seuran kokoontumisessa käy 15-25 henkilöä
Eläkeläisliitto, Riitta Vatanen:
- Eläkeliiton pikkujoulut ovat Hukianhovissa, osallistujia n. 70.
- Eläkeliitto kokoontuu Tuulikalliossa
Liikunta- ja nuorisotoimi, Sari Juuti:
- senioreiden kuntoliikuntaryhmät meneillään, kävijöitä noin 10 / kerta

11 Kevään 2019 kokousajat
Sovittiin kevään 2019 kokousajoiksi (kokousaika pe klo 9-11)
25.1.
8.3.
12.4.
17.5.
12 Muut asiat
Vanhusneuvosto vieraili seurakunnan Olopäivissä Narvan kyläkirkossa
31.10.2018. Jaettiin yhteenveto Olopäivillä vanhusneuvostolle tulleesta
palautteesta, jota käsitellään seuraavassa vanhusneuvoston kokouksessa.
Keskusteltiin kirjastovirkailija Marjo Höyssän ja matkailuneuvoja Satu Karvisen kanssa kulttuurisesta hyvinvointitarjonnasta kirjaston toiminnan kannalta. Asiakasohjaaja Kirsi Toivonen kertoi omasta työnkuvastaan. Todettiin, että asiaa tullaan käsittelemään vanhusneuvoston kokouksissa.
Toivottiin, että sivistysjohtaja toimisi eri toimijoiden kokoonkutsujana (mm.
hoivakodit, päivätoiminta, seurakunta, kolmas sektori, kunnan kulttuuritoimijat, asikasohjaaja, hyvinvointikoordinaattorit, apunen (Eläkeliitto). Tarkoituksena on selvittää yhteistyömahdollisuudet ja karsia päällekkäisyydet.

