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Vanhusneuvoston kokous
Aika

7.6.2021 klo 14.00 - 16.02

Paikka

Yhtenäiskoulun auditorio

Paikalla

Riitta Vatanen, puheenjohtaja
Pirjo Hakuni
Kaarina Louhi
Raimo Pitkäkoski
Markku Teräs
Olli Alamäki, hyvinvointikoordinaattori
Kati Paunonen, sihteeri

Kutsuttuna

Minna Kärkkäinen, asiakasohjaaja

Poissa

Pertti Uusi-Erkkilä

1. Kokouksen osallistujien toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen osallistujat.
2. Edellisen kokouksen muistio
Läpikäytiin edellisen kokouksen muistio.
3. Terveiset eduskunnan IKÄ-verkoston tilaisuudesta ja PiDiKe-hankkeesta
Riitta Vatanen kertoi lyhyesti IKÄ-verkoston tilaisuudesta ”Miten saadaan iäkkäät online?”
Tilaisuuden materiaali liitteenä.
Pirkanmaan digitukihanke (PiDiKe) on muiden maakuntien kanssa mukana valtakunnallisessa
sosiaalisessa mediassa jaettavassa nuorten digitukikampanjassa. Toisessa linkissä on
esimerkki Instagramista.

https://dvv.fi/nuortendigituki
https://www.instagram.com/reel/CPvMyO-AfHk/?utm_medium=share_sheet
4. Ikäihmisten piristäminen
Riitta Vatanen esitteli kokoamaansa vuosikelloa, jossa on esitettynä ikäihmisten piristäminen
Vesilahdessa. Vuosikelloa on päivitetty.
Pääsiäisen tapahtumista on tullut erittäin hyvää palautetta asiakkailta ja muistamisella on
koettu olevan iso merkitys. SPR, seurakunta, varhaiskasvatus ja koulut toimivat toteuttajina.
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5. Senioriliikunta
Riitta kävi läpi senioriliikunnan kesäkuun ohjelman ja jaettiin kokemuksia jo pidetyistä
jumpista. Kevään aikana jumpattiin virtuaalisesti, parhaimmillaan kolme kertaa viikossa.
Ohjaajana toimii Riikka Mäki ja toukokuussa jumppia piti myös hänellä ollut harjoittelija.
6. Hanke ”Parempi liikkua kuin istua”
Suunnittelupalaveri sovittiin pidettäväksi ennen viranhaltijoiden lomia. Olli lähettää
aikaehdotuksia. Tapaamisessa suunnitellaan syksyn toimintaa.
7. Ikäohjelma
Tuula Jutila esitteli edellisessä kokouksessa yhteistoiminta-alueelle tehtyä yhteistä
ikäohjelmaa. Ohjelmaa on työstetty vuodesta 2018 saakka ja asian käsittely jatkuu uudella
valtuustokaudella erityisesti Vesilahden näkökulmasta. Riitta on pyytänyt kuntalaisjäsenten ja
asiakasohjaajan näkemyksiä tekemällään kyselyllä Yhteenveto on uuden vanhusneuvoston
käytössä.
8. Toimintakertomus
Riitta esitteli vanhusneuvoston toimintakertomuksesta luonnosversion, jota voi kommentoida.
Kommentit Riitalle viimeistään ke 16.6.2021.
9. Vanhusneuvoston jatko
Kunnan osalta ei ole tulossa esitystä muutoksista vanhusneuvostoon liittyen. Yhdistyksiltä
kysellään ehdokkaat vanhusneuvostoon vanhaan malliin. Vanhusneuvosto toivoo, että
keväällä 2021 kokouksiin kutsuttu asiakasohjaaja on uudessa vanhusneuvostossa vakijäsen.
10. Muut asiat
Järjestöjen toiminta on alkanut taas pitkän tauon jälkeen. Joutohetkien seura ja Iloinen
konkkaronkka ovat jo kokoontuneet. Eläkeläiskerholla ei ole vielä ollut toimintaa, mutta
tapahtumia on suunnitelmissa. Eläkeliiton Vesilahden yhdistyksellä on ohjelmaa kesälle.
Valtakunnallisen Eläkeliiton liittokokous ja kesäjuhlat ovat Tampereella 24.-25.8.2021.
Minna Kärkkäinen kertoi, ettei lähitoria ole aloitettu vielä uudelleen. Minna kiitteli
vanhusneuvostoa aktiivisuudesta ja kertoi neuvostosta tulevan paljon ideoita hänen omaan
työhönsä.
Vanhusneuvoston puheenjohtaja kiitti jäseniä kuluneesta kaudesta ja jäsenten aktiivisuudesta.
Hallintojohtaja kiitteli vanhusneuvoston jäseniä aktiivisesta vanhusneuvoston toiminnasta ja
osallistumisesta sen toimintaan.

