Kauhajoen vanhusneuvoston muistio
Paikka: Kauhajoen kaupungintalon kokoushuone 5
Aika: 24.01.2017 klo 10.00-11.35

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marja Aalto avasi kokouksen ja toivotti osanottajat
tervetulleiksi
2. Todetaan 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
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen poissa
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

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

4. Kysely ikääntyneiden asumistarpeista ja valtion tukemista asumisratkaisuista
Ympäristöministeriön koordinoima ikääntyneiden asumisen
kehittämisohjelma 2013-2017 on käynnistänyt joulukuussa 2016 selvityksen
ikääntyneiden asumisen uustuotantotarpeista, ratkaisuista ja rahoituksesta
sekä hallintamuodoista.
Selvityksen keskeisenä tavoitteena on vastata kysymykseen kenelle
ikääntyneistä ja miksi tarvitaan asumisen vaihtoehtoja, joita valtion on
tuettava. Toisena kysymyksenä on, millaisia ratkaisuja heille tarvitaan ja
miten ne tulee toteuttaa. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös valtion
tukeman asuntotuotannon rahoitusmuotoja ja –ehtoja suhteessa esille
tulleisiin tarpeisiin. Selvitys ei kohdistu ikääntyneiden tehostettuun
palveluasumiseen, vaan muihin ikääntyneiden asumismuotoihin.

Selvityksen toteuttaa Ympäristöministeriön toimeksiannosta Ramboll
Management Consulting Oy joulukuu 2016-huhtikuu 2017 aikana.
Selvityksessä kerätään aineistoa mm. kuntien vanhusneuvostoille
kohdennettavalla kyselyllä.
Kysely toteutetaan vastaamalla netissä olevaan sähköiseen lomakkeeseen
10.2.2017 mennessä.
Kutsun mukana läheteteään kysymykset etukäteen tutustumista varten.
Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijoina kuultaviksi tekninen johtaja Harri
Virtanen ja asuntosihteeri Leena Ranta. Asuntosihteeriä on pyydetty
kertomaan myös vanhusten asuntojen korjausavustuksia koskevista
muutoksista.
Ehdotus: Vanhusneuvosto keskustelee ikääntyneiden asumistarpeista
Kauhajoella ja vastaa kyselyyn.
Kokouksessa kuultiin asiantuntijoina tekninen johtaja Harri Virtasta ja
asuntosihteeri Leena Rantaa.
Päätös: Vanhuneuvosto vastasi kyselyyn. Kuultiin asuntosihteeri Leena
Rannan selvitys koskien asuntojen korjausavustuksia, jotka 1.1.2017 alkaen
hoitaa ARA. Kaupunki avustaa hakemisessa.
Ranta selvitti myös Punaisen Tuvan käyttöä.

5.

Liikunnan kehittämissuunnitelman 2011-2020 toimenpideohjelman päivitys
vuosille 2016-2017
Kauhajoen kaupungin vapaa-ajan johtokunta on hyväksynyt Liikunnan
kehittämissuunnitelman toimenpideohjelman päivityksen lokakuussa 2016.
Johtokunta esittää sitä eri hallintokuntien hyväksyttäväksi.
Toimenpideohjelma päivitetään kerran vuodessa, mitä edeltävät mm. kaikille
avoin liikuntafoorumi ja valmentajafoorumi. Vanhusneuvosto on antanut
lausuntonsa toimenpideohjelmasta vuodelle 2015. Vuonna 2014
vanhusneuvosto osallistui ikäihmisten liikunnan kehittämistä koskevaan
ideaseminaariin. Kevään 2017 liikuntafoorumi pidetään 7.3.2017.
Päivitetty liikunnan kehittämissuunnitelman toimenpideohjelma on muistion
oheismateriaalina.
Ehdotus: Vanhusneuvosto hyväksyy päivitetyn toimenpideohjelman, mutta
tekee tarvittaessa esityksensä tulevia päivityksiä varten. Vanhusneuvoston
jäsenet osallistuvat 7.3.2017 liikuntafoorumiin mahdollisuuksiensa mukaan.
Päätös: Vanhusneuvosto hyväksyi päivitetyn toimintaohjelman. Neuvosto
esittää Männikön ulkoliikuntapaikkaa muutettavaksi esteettömäksi ja sille
kuntoilupistettä.

6.

Tiedotusasiat
Ehdotus: Vanhusneuvosto merkitsee tiedoksi Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän pöytäkirjan 19.12.2016 § 142;
Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun toimintaohje
1.1.2017 alkaen
Kansalaisopisto järjestää 6.4.2017 klo 18.30-20.00 vaalipaneelin
valtuustoehdokkaille kaupungintalon valtuustosalissa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7.

Tutustuminen Kauhajoen Vanhaintuki ry:n Männikönkotiin
Kokouksen jälkeen vanhusneuvosto tutustui Kauhajoen Vanhaintuen
Männikönkotiin ja Haapalakotiin.

Marja Aalto
puheenjohtaja

Erja Heikinniemi
sihteeri

