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KIURUVEDEN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Aika

23.10.2017 kello 13

Paikka

Kiuruveden kaupungintalo, iso kokoushuone

Läsnä

Kärkkäinen Marja-Leena, puheenjohtaja
Tikkanen Martti
Venäläinen Marketta
Hyvärinen Aune
Martikainen Olavi
Ahonen Pekka
Kämäräinen Laina
Hynninen Jaana, sihteeri

Asialista

1§. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
2§. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3§. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialistalle lisättiin kohtaan 9 käsiteltäväksi Itsenäisen asumisen
toimenpideohjelma johon on pyydetty vanhusneuvoston kannanottoa
4§. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin
5§. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olavi Martikainen ja Martti Tikkanen.
Keskustelussa sovittiin että sihteeri lähettää kokouksen pöytäkirjan
ensin puheenjohtajalle hyväksyttäväksi. Sen jälkeen sihteeri lähettää pöytäkirjan pöytäkirjantarkastajille ja he lähettävät mahdolliset
korjaukset ja hyväksynnän sihteerille sovittuun päivämäärään
mennessä, Sen jälkeen pöytäkirja jaetaan neuvoston jäsenille sähköpostilla. Sovittiin että jos jäsenellä ei ole sähköpostia niin häntä ei
valita pöytäkirjantarkastajaksi
1

6§. Vanhustenviikon palaute
Keskusteltiin vanhusten viikon tapahtumista. Neuvoston jäsenet
osallistuivat aktiivisesti sekä ohjelman suunnitteluun että erilaisiin
tapahtumiin. Todettiin että pääjuhlassa oli ollut vieraita melko vähän. Viikon ohjelma oli monipuolinen
7§. Toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma esitys vuodelle 2018
Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 käytiin läpi. Suunnitelmaan lisätään kohtaan vaikuttaminen kaupunginhallituksen kokouksiin
osallistuminen ja aloitteiden tekeminen ajankohtaisista asioista.
Vanhusneuvosto toivoo tietoa asioista ja tapahtumista jo niiden
suunnitteluvaiheessa
Toimintasuunnitelma ja vuosikello jaetaan jäsenille sähköpostilla
8§. Ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma 2017-2019
Neuvosto ottaa Kiuruveden kaupungin hyvinvointiohjelman kokousten esityslistalle keskustelua ja seurantaa varten. Ohjelmaa käsitellään kokouksissa, jäsenet perehtyvät ohjelmaan sivulle 22 asti
seuraavaan kokoukseen mennessä. Ensi vuonna pyydetään neuvoston kokoukseen kuntayhtymän asiantuntija käsittelemään ohjelmaa
9§. Itsenäisen asumisen toimenpideohjelma
Vanhusneuvostolta on pyydetty kommenttia ohjelmasta 10.11.2017
mennessä
Ohjelma jaettiin jäsenille sähköpostilla. Jäsenet perehtyvät ohjelmaan ja kommentit ohjelmasta lähetetään sihteerille 1.11.2017
mennessä. Sihteeri tekee koosteen puheenjohtajan hyväksyttäväksi
ja allekirjoitettavaksi.
Neuvosto pyytää Kiinteistö Oy Kiurunkulman toimitusjohtaja Sirpa
Luttiselta selvityksen kun Rinnekodin saneeraussuunnitelma ja
mahdollinen ARA:n osallistuminen siihen on varmistunut.
10§. Seuraava kokous; jouluruokailu
Seuraava kokous on 11.12.2017 kello 12. Kokoonnutaan jouluruokailun merkeissä

11§. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.40

Marja-Leena Kärkkäinen
puheenjohtaja

Jaana Hynninen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
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Olavi Martikainen

Martti Tikkanen
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