Muistio Kauhajoen vanhusneuvoston kokouksesta 09.12.2016 klo 10.00-12.30.
Paikka: Kauhajoen kaupunginhallituksen kokoushuone

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
Erja Heikinniemi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen poissa
jäsen poissa
jäsen
jäsen poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen poissa
jäsen
sihteeri
sosionomiharjoittelija

3. Edellisen kokouksen muistio
Muistiot löytyvät Kauhajoen kaupungin nettisivuilta
http://www.kauhajoki.fi/site?node_id=2203

4. Lausuntopyyntö Suolakankaan tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta
Kauhajoen kaupungin tekninen osasto pyytää lausuntoa Suolakankaan
tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta.
Suolakankaan noin 861 ha:n tuulivoimaosayleiskaavahankkeen suunnittelu-alue sijaitsee
kuutisen kilometriä Kauhajoen keskustaajaman reunalta, Keevelinkankaan,
Nummikankaantien, Heikinkankaan ja Sahankylän väliin jäävällä alueella. Alueen läpi
kulkee Nummikankaantiestä erkaneva Keevelintie sekä 400kV:n sähkölinja Seinäjoki –
Ulvila voimalinja.
Kaava-alueelle ei sijoitu pysyvää asutusta tai loma-asuntoja. Kaava-alueen itäosassa on
maa-ainestenottoaluetta, muut alueet ovat talousmetsää.
Suolakankaan tuulivoimaosayleiskaavaehdotus ja kaavaselostus sekä kaavahanketta
varten laaditut selvitykset ovat nähtävillä Kauhajoen kaupungin teknisellä osastolla,
kaupungintalon III kerroksessa sekä löytyvät Kauhajoen kaupungin Internet sivuilta,
osoitteesta http://www.kauhajoki.fi/ kohdasta Palvelut->Asuminen ja rakentaminen>Kaavoitus->Vireillä olevat asiat.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 12.12.2016 mennessä Kauhajoen tekniselle
osastolle.
Kaavoittaja Marketta Nummijärvi on kutsuttu kokoukseen asiantuntijana kuultavaksi.
Ehdotus: Vanhusneuvosto antaa lausunnon tarpeelliseksi niin katsoessaan.
Kaavoittaja Marketta Nummijärvi esitteli kaavaehdotuksen monipuolisesti.
Päätös: Vanhusneuvosto keskusteli asiasta mutta ei katsonut tarpeelliseksi antaa
lausuntoa.

5. Osayleiskaava 2035 esittely
Kaavoittaja Marketta Nummijärvi esitteli kokouksessa osayleiskaavan periaatteet yleisellä
tasolla. Mahdollisuuksien mukaan asiaan palataan alkuvuodesta.

6. Kauhajoen kaupungin laaja hyvinvointikertomus vuosille 2017-2020
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
Työikäiset
Ikäihmiset
Kaikki ikäryhmät

Kertomuksen laadinnassa on apuna sähköinen kertomuspohja. Kertomuksen laadinnassa
on kuultu yhteistyökumppaneita esimerkiksi ikäihmisten osuudessa vanhusneuvoston
puheenjohtajaa, seurakunnan diakoniatyön edustajaa, Llky:n edustajina kotihoidon johtajaa
ja hoivatyön johtajaa.
Hyvinvointityöryhmä näki kehityksessä seuraavia myönteisiä asioita:






Lasten ja nuorten ystävätilanne parantunut
Koulun fyysiset olosuhteet koetaan hyviksi
Useita hankkeita meneillään lasten ja nuorten sekä työikäisten hyvinvoinnin
lisäämiseksi
Lapsiperheiden kotiavun lisääminen ja lastensuojelun henkilöstöresurssien
vahvistaminen
Etsivä nuorisotyö jatkuu






Työttömien aktivointiasteen nouseminen ja terveystarkastukset
Ikäihmisten kotikuntoutus alkanut sekä matalan kynnyksen toiminnot
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
Monipuoliset liikunta- ja kulttuuripalvelut

sekä haasteina:









Lasten ja nuorten kodin ulkopuolisten sijoitusten tarve ja erityisesti laitoshoidon
kustannukset
Nuorten alkoholin käyttö, tupakointi ja huumekokeilut
Lasten ja nuorten liikunnan vähäisyys ja ylipainon lisääntyminen
Työikäisten sairastavuus ja kansantaudit, erityisesti diabetes
Mielenterveys- ja päihdeongelmat
Ehkäisevän päihdehuollon lisäämisen tarve
Hyvinvointikoordinaattorin tarve tulevaisuudessa
Ikäihmisten tehostettua palveluasumista liikaa

Hyvinvointikertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 1.12.2016 ja
kaupunginvaltuustossa 12.12.2016.
Hyvinvointikertomus lähetetään esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus: Vanhusneuvosto merkitsee hyvinvointikertomuksen 2017-2020 tietoonsa
saatetuksi ja tekee tarvittaessa esityksiä toiminnan kehittämisestä katsomilleen tahoille.
Päätös: Vanhusneuvosto käsitteli hyvinvointikertomuksen ikäihmisten osuuden, joka
merkittiin muilta osin tiedoksi, mutta neuvosto painottaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen
järjestymistä myös 65-74 vuotiaille, koska se katsoo palvelujen kuuluvan kaikille ikäryhmille
tasa-arvoisesti. Neuvosto haluaa tuoda asian yhteistoimintalautakunnan ja llky:n
johtokunnan tietoon.

7. Selvitys vanhusneuvostojen roolista ja mahdollisuuksista ikääntyneiden asumiseen ja
elinympäristöihin liittyvissä kysymyksissä
Vanhusneuvosto vastasi Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen
kehittämisohjelmaan 2013-2017 liittyvään kyselyyn.
8. Muut asiat
Vanhusneuvosto merkitsi tietoonsa saatetuksi Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen ja
Muistiluotsin raportin Kuntien terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän muistityön
suunnitelmia – onko niitä? sekä
17.1.2017 Monitoimikeskus Asuulissa olevan apuvälinepäivän
Vanhusneuvosto päätti esittää vierailumahdollisuutta Männikönkotiin.

Marja Aalto
puheenjohtaja

Erja Heikinniemi
sihteeri

