Hämeenkyrön kunta
VANHUSNEUVOSTON KOKOUKSEN 1/2019 PÖYTÄKIRJA

Aika

18.1.2019 klo 10.00 - 11.20

Paikka

Aurinkorinteen kokoustila, Tunnelikuja 1

Läsnä

Niinenmaa Jussi
Ponkiniemi Vilho
Nordfors Hannele
Viitasaari Arja
Graeffe Johanna
Vaskelainen Raija
Laakkonen Liisa
Uusitalo Heikki
Ovaska Lea
Kivimäki Anneli

puheenjohtaja
hallituksen edustaja
perusturvaltk:n edustaja
Hämeenkyrön Nivelpiiri
Hämeenkyrön seurakunta
Hämeenkyrön-Viljakkalan Eläkeläiset ry
Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry
Sotainv.Veljesliiton Hkyrön Osasto ry
Hämeenkyrön Seniorit
sihteeri

1

Todettiin kokouksen osallistujat

2

Esityslista hyväksyttiin

3

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

4

Toimintakertomus v. 2018
Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen vuodelta 2018

5

Toimintasuunnitelma 2019
Hallitus on varannut kokouspalkkiot 5 kokoukselle
· kesäkuussa järjestettäisiin toritapahtuma yhteistapahtumana Rönsyn ja
muiden yhdistysten kanssa
· tehdään esitys kunnanhallitukselle vanhuksille edullisesti tarjottavan
pienimuotoisen työpalvelun luomisesta esim. lumenluontiin, hiekoitukseen
ym. Ylöjärvellä käytössä tällainen palvelu.
· Arvokas vanheneminen -tilaisuuden järjestäminen. Pyrittäisiin saamaan
lautakuntien edustajat paikalle, kysytään aiheesta puhumaan gerontologian
professori Maria Jylhää.
· vammaisneuvoston kanssa yhteisesti järjestettävä tilaisuus 18.3.18 klo 16
alkaen Sillassa. Aiheena Sote-tilannekatsaus; Anu Kallio ja Milja Koljonen
Pirkanmaan liitosta on kutsuttu puhujiksi. Iltapäivään kutsutaan myös
perusturvalautakunnan edustajat sekä naapurikunnista kutsutaan mukaan
vammais- ja vanhusneuvostojen edustajat.
· miten Hämeenkyrössä hoidetaan palliatiivinen hoito? Pyydetään
sairaanhoitajaa vanhusneuvostoon kertomaan, miten Hämeenkyrössä
järjestetty.
· lyhytaikaishoidossa olevien aktiviteettien lisäämistä esim.
Kurjenmäkikodissa, yhteistyössä Rönsyn vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

· vanhusneuvosto pyrkii osallistumaan tilaisuuksiin, jotka kuuluvat sen
toiminta-alueeseen
· vanhustenviikkoon osallistuminen
· vanhusneuvosto pyrkii olemaan aloitteellinen asioihin, joilla on merkitystä
ikääntyneiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön,
asumisen, liikkumisen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän
tarvitsemiensa palveluiden kannalta.
· edunvalvontavaltuutusasiasta järjestettäisiin tilaisuus yhdessä
Aurinkorinteen kanssa
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Perusturvalautakunnalle terveiset
Ei ollut mitään tiedotettavaa
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Neuvoston jäsenten esille ottamat asiat
Kosken Sykkeen kuntosalilla olevissa senioriryhmissä on ollut aiemmin
liikuntaneuvoja paikalla, mutta ei ole enää, miksi lopetettu? Vilho Ponkiniemi
kysyy asiaa liikunnanohjaaja Eeva Lehtiniemeltä.
Vilho Ponkiniemi kysyy teknisen lautakunnan kokouksessa kevyenliikenteenväylän (n. 15 metrin) pätkän puuttumisen jatkamisesta
terveyskeskuksen liittymästä museolle päin.
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Muut ajankohtaiset asiat
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Seuraava kokous
Perjantaina 8.3.2019 klo 10.00 Aurinkorinteellä

Jussi Niinenmaa
puheenjohtaja

Anneli Kivimäki
sihteeri

