Muistio vanhusneuvoston kokouksesta 12.05.2016 klo 17.00 – 19.10
Paikka: Kauhajoen kaupungintalo,kokoushuone 5.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marja Aalto avasi kokouksen ja toivotti osanottajat
tervetulleiksi
2. Todettiin läsnäolijat
Marja Aalto
Heikki Yli-Korhonen
Heikki Järviluoma
Seppo Kankaanpää
Antti Latva-Pukkila
Raimo Lehtinen
Marja-Leena Lipasti
Sinikka Mäkinen
Seija Pietari
Heikki Vallin
Tellervo Tuominiemi
Jorma Uitto
Erja Heikinniemi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
sihteeri

3. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio luettiin ja merkittiin tiedoksi.
Muistiot löytyvät Kauhajoen kaupungin nettisivuilta
http://www.kauhajoki.fi/fi/palvelut/sosiaali/vanhusneuvosto.link

4. Ajankohtaisia asioita Suupohjan liikelaitoskuntayhtymässä
Johtaja Kari Nuuttila esitteli vanhusneuvostolle Sote-uudistuksen tilannetta, LLKY:n
palvelusetelin toimintaperiaatteita ja käyttömahdollisuuksia sekä digitalisaation
tulevaisuuden näkymiä ja mahdollisuuksia. Lisäksi Nuuttila esitteli valinnanvapaudesta
tässä vaiheessa olemassa olevat neljä vaihtoehtoa.
Muistion liitteenä on Kari Nuuttilan esitys.

5. Edustajan valitseminen hyvinvointikertomuksen työryhmään
Kunnan lakisääteisenä tehtävänä on laatia hyvinvointikertomus, joka valmistellaan
kunnan eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhteistyönä sekä mielellään muiden
yhteistyötahojen kanssa.

KERTOMUS sisältää

1. katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin
2. arvioinnin toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta
3. suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä
Tänä vuonna vuorossa on laaja, valtuustokausittainen kertomus
Kuntalaisten hyvinvointia tarkastellaan ikäryhmittäin, jotka ovat
TALOUS JA ELINVOIMA
LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
NUORET JA NUORET AIKUISET
TYÖIKÄISET
IKÄIHMISET
KAIKKI IKÄRYHMÄT
Kertomuksen laadinnassa on apuna sähköinen kertomuspohja, joka on tänä vuonna
uudistunut. Kaupungin hyvinvointityöryhmä on päättänyt pyytää ulkopuolisia
asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita tekemään kanssaan tätä työtä eli tuomaan
näkemyksiä kaupunkilaisten hyvinvoinnin tilasta ja sen kehityksestä viimeisen viiden
vuoden aikana sekä suunnittelemaan seuraavan nelivuotiskauden tavoitteita ja
toimenpiteitä.
Vanhusneuvoston edustajaa halutaan kuulla ikäihmisten –ryhmässä.
Ehdotus: Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan jäsenen kaupungin
hyvinvointikertomuksen ikäihmiset työryhmään.
Päätös: Vanhusneuvosto päätti valita edustajakseen työryhmään puheenjohtaja Marja
Aallon. Vanhusneuvosto haluaa kertomuksen käsiteltäväkseen ennen päätöksentekoa.

6. Muut asiat
Vanhusneuvosto keskusteli ikäihmisten ulkoliikuntamahdollisuuksista ja –välineistä.
Annettiin tiedoksi, että Koulukeskuksen sisäpihalla katoksen alla olevat välineet ovat
kaikkien käytettävissä kouluajan ulkopuolella.
Neuvosto päätti tehdä vapaa-aikatoimen johtokunnalle esityksen ikäihmisten käyttöön
soveltuvan kuntoilupisteen perustamisesta keskustan alueelle.
Tuotiin tiedoksi, että ikäihmisten päivätoiminta ja seniorineuvonta ovat siirtyneet
Punaiselta tuvalta osoitteeseen Topeeka 47 ja että samoissa tiloissa aloittaa syksyllä
ikäihmisten sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä edistävä “Kahvila Maitolaituri” , joka
on maksuton päivätoiminnan järjestämä palvelu, kestoltaan noin kaksi tuntia.
Toiminnasta jaetaan tiedote tuonnempana.

Marja Aalto
Puheenjohtaja

Erja Heikinniemi
Sihteeri

