VANHUSNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 5/2018

RUOVEDEN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika:

7.11.2018 klo 15.00–17.00

Paikka:

Terveyskeskuksen kokoushuone

Paikalla
Ikkala Timo, pj
Harsu Timo
Jokinen Sinikka
Niininen Sirkka-Liisa
Korppoo Helena
Kujanpää Jouko
Lehtonen Salme
Maunu Tiina
Pohjonen Eeva
Syrjänen Raija
Virkajärvi Eila

1§

kunnanhallituksen edustaja
Ruoveden Eläkkeensaajat
kunnanhallituksen edustaja
Ruoveden Eläkeliitto
Ruoveden Sotaveteraanit
Muroleen-Teiskon Eläkeläiset
kunnanhallituksen edustaja
sihteeri
Ruoveden Omaishoitajat ja Läheiset ry
Ruoveden Kristilliset
Ruoveden Seniorit

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Ikkala avasi kokouksen klo 15.00 ja toivotti
osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2§

Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Läsnäolijat on kirjattu ylös ja kokous todettu päätösvaltaiseksi.

3§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja esitti edellisen kokouksen pöytäkirjan. Vanhusneuvostolla ei huomautettavaa pöytäkirjan sisällöstä.

4§

Kokemukset Yhdessä Treffit -messuista ja vanhusviikon ohjelmasta
Todettiin, että pääosin voitiin olla tyytyväisiä Yhdessä Treffit -messujen
järjestämisestä. Ikäihmisiä oli liikkeellä suhteellisen paljon, vaikkakin

osallistujia olisi voinut olla enemmänkin. Messuilla Ruoveden
Eläkeläisten järjestämällä keittolounaalle osallistui noin 100 henkilöä ja
Stoolin Partiolaisten järjestämässä kahvilassa kävijöitä noin 120.
Vanhusneuvoston messuilla järjestämään kyselyyn osallistui 64 henkilöä.
Messuvieraiden kokonaismäärää ei kuitenkaan kukaan tullut laskeneeksi.
Seuraavia messujen järjestämistä ajatellen messut voisivat olla tuntia
lyhyemmät, messutilan ulkonäköön voisi myös kiinnittää enemmän
huomiota esim. samanväriset paperiliinat pöydillä sekä pöydissä
selkeästi ja yhtenäisesti kirjoitetut kyltit esittelijöistä. Valitettavaa oli
myös, että paikkakuntalaisia palvelualan tuottajia oli vähän.
Tiedottamiseen tulee kiinnittää jatkossa erityisesti huomiota ja huolehtia,
että useampi henkilö oikolukee tekstin ennen esitystä tai ennen esitteen
painatukseen menoa. Nyt vanhustenviikon ohjelmaesitteessä messujen
kellon aika oli virheellinen.
Vanhusten viikon ohjelma oli monipuolinen ja osallistujia tapahtumiin
oli runsaasti. Olavi Virta -elokuvaa katsomassa oli 51 henkilöä ja
Pajusen eräkeskuksessakin oli osallistujia noin 30.
5§

Yhteenveto vanhusneuvoston kyselystä
Vanhusneuvosto järjesti kyselyn messuvieraille, mitä mieltä he olivat
palveluista ja mitä toiveita heillä oli. Palkinnoksi vastaamisesta arvottiin kaksi lounaslippua Honkalaan.
Kyselyyn osallistui 64 henkilöä. Liitteenä on yhteenveto vastauksista.

6§

Ikäihmisten kannustaminen kuntosalille /Voimaa vanhuuten -hanke
Puheenjohtaja selvitteli Voimaa vanhuuteen -hanketta. Jukka Majala ja
Tarja Olkinuora ovat yhdyshenkilöitä ko. hankkeessa. Nyt on etsitty
eri järjestöistä vertaiskouluttajia, jotka kokoontuvat 5 kertaa tutustuen
paikkakunnan liikuntakohteisiin. Vertaiskouluttajat voivat sitten opastaa
muita liikunnan pariin. Tarkoitus on myös pitää ns. keskustelufoorumit
projektin tiimoilta kaksi kertaa vuodessa. Jäähallin viereen ollaan nyt
suunnittelemassa liikuntapuistoa kuntalaisten liikkumisen edistämiseksi.
Keskusteltiin esityksen tekemisestä kunnan kuntosalin maksujen
perimättä jättämisestä, mutta päätettiin jättää asia seuraavaan kokoukseen, koska asia on paljon moninaisempi, kun paikkakunnalla on paljon
liikuntatoimintaa, joihin osallistumisesta peritään isompiakin maksuja.

7§

Toimintasuunnitelman tekeminen vuodelle 2019
Keskusteltiin vuoden 2019 toimintasuunnitelman tekemisestä vuoden
2018 toimintasuunnitelman pohjalta.

Jatkossakin on vanhusneuvoston toiminnassa on keskeistä yhteistoiminta
eri tahojen kanssa, ikääntyviä koskevien asioiden järjestämisen seuraaminen ja arvioiminen sekä niihin vaikuttaminen.
Ikäneuvo-hanke päättyy tänä vuonna.
Toimintasuunnitelmaan lisättiin fyysisen hyvinvoinnin tukemisen lisäksi
ikäihmisten henkisen vireyden edistäminen.
Lisäksi päätettiin lisätä vuosisuunnitelmaan kahden erilaisen tilaisuuden järjestäminen yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa.
Järjestettävien tilaisuuksien tarkoituksena on lisätä tietoutta, yhteisöllisyyttä ja mielenvirkeyttä.
8§

Muut esille tulevat asiat
Todettiin, että tiedot vanhusneuvostosta tulisi olla helpommin löydettävissä netistä. Samaten vanhusneuvoston pöytäkirjat tulisi löytyä
helposti. Päätettiin tehdä esitys asiasta hallintojohtajalle.
Vanhusneuvosto on huolestunut ikäihmisten digitaidoista yhteiskunnan
digitalisoituessa. Ikäihmisille tarvitaan entistä enemmän tukea, ohjausta
ja opastusta digilaitteiden käytössä. Vanhusneuvosto tekee esityksen
sivistystoimenjohtajalle, että Autere-opistossa järjestettäisiin ikäihmisille
suunniteltuja peruskursseja ikäihmisille digitaitojen kartuttamiseksi.
Vanhusneuvosto päätti, että Ruovedelle tehdään yksisivuinen palveluluettelo puhelinnumeroineen, josta tärkeät puhelinnumerot olisivat
helposti löydettävissä.
Sinikka Jokinen kertoi, että 14.11.klo 10.00 Kelan asiantuntija pitää
luennon kelan kuntoutuskursseista. Vielä tänä vuonna on mahdollista
hakeutua kuntoutuksiin.
Sinikka Jokinen pyysi laittamaan päivämäärän 11.12. ylös. Tällöin on
tilaisuus kuljetuspalveluista, jonne tulee myös taksiyrittäjiä paikalle.
Kysymys kuuluu: miten turvataan taksipalvelut. Nyt on ollut ikäihmisillä
suuria vaikeuksia saada taksipalveluita. Tilaisuuden paikka ja tarkempi
aika ei ole vielä tiedossa.

9§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Timo Ikkala
Puheenjohtaja

Tiina Maunu
Sihteeri

