VANHUSASIAINNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

VANHUSASIAINNEUVOSTON KOKOUS 1 / 2020
Aika

keskiviikko 19.2.2020 klo 15.00 – 16.29

Paikka

Palvelukeskus Maininki, yläkerran kokoustila

Läsnä

Arvi Pietilä, puh.joht.
Harry Sanaksenaho
Lauri Utunen
Oili Laulumaa
Maija-Leena Hirvonen
Erkki Sivonen
Erik Vuokila
Pirjo Ala-aho
Seija Knuutila
Aimo Karppinen
Alex Anttila
Päivi Honkala, sihteeri

Raahen ja Ympäristön eläkkeensaajat ry
Raahen kaupungin eläkeläiset ry
Eläkeliiton Vihannin Yhdistys ry
Raahen Eläkeläiset ry
Raahen kansalliset seniorit ry
Eläkeliiton Raahen Yhdistys ry
Raahen ja Ympäristön Sotaveteraanit ry
Eläkeliiton Pattijoen yhdistys ry
Rautaruukin Eläkeläiset ry
kaupunginhallituksen edustaja
seurakunnan edustaja

Kokouksen aluksi palveluesimies Carita Hiironen kertoi Palvelukeskus Mainingin
kuulumisia.
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Arvi Pietilä avasi kokouksen.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vanhusasiainneuvoston toimintasäännön 7 §:n mukaan neuvosto on
päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Ihimiset.fi –sivuston esittely
Järjestöyhdyshenkilö Katja Yli-Hukka esitteli ihimiset.fi –sivustoa. Opastusta
yhdistysten rekisteröitymiseen voi saada Neuvorassissa 6.5.2020.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5.

Toimintakertomus vuodelta 2019
Laadittiin toimintakertomus vanhusasiainneuvoston toiminnasta vuodelta
2019.

6.

Kevään virkistysretki
Virkistysretki yhdessä vammaisneuvoston kanssa järjestetään elo-syyskuun
taitteessa. Paikkana Lännenrannan leirikeskus. Virkistyspäivän ohjelma
viime vuotisen kaltainen. Työryhmään nimettiin Seija Knuutila, Harry
Sanaksenaho ja Erik Vuokila. Neuvoston sihteeri toimii kokoonkutsujana.

7.

Raakel ry:n terveisiä
Harry Sanaksenaho toi Raahen kaupungin eläkeläiset Raakel ry:n terveisinä
muutaman kysymyksen koskien Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän
päätöstä valita palvelukeskus Mainingin korvaajaksi rakennettavan uuden
palvelukeskuksen rakentajaksi Lehto Tilat Oy ja hyväksyä palvelukeskuksen
uudeksi palveluntuottajaksi Attendo Oy:n.
Raakel ry:n puolesta Harry kysyi mm. että
-

onko uuden palvelukeskuksen sijoituspaikasta kysytty
vanhusasiainneuvoston kantaa

-

onko palvelukeskuksen rakentamispäätös jo saanut lainvoiman

-

paljonko työntekijöiden eläkemaksut tulevat hyvinvointikuntayhtymälle
maksamaan mikäli nykyiset palvelukeskuksen työntekijät siirtyvät
Attendolle.

Keskusteltiin vanhusasiainneuvoston oikeudesta osallistua ikääntyvää
väestöä koskettavien toimintojen suunnitteluun. Päätettiin esittää
hyvinvointikuntayhtymälle, että uuden palvelukeskuksen suunnittelukokouksiin
kutsutaan myös vanhusasiainneuvoston edustaja. Edustajaksi nimettiin Harry
Sanaksenaho.
8.

Muut esille tulevat asiat
Viime syksyisessä vammais- ja eläkeläisjärjestöjen yhteiskokouksessa
laadittiin julkilausuma Nordlabin toiminnasta. Neuvostolle luettiin saatu
Nordlabin vastine. Sihteeri lähettää Nordlabille kiitokset vastineesta, ja
välittää neuvoston toiveen takaisinsoittopalvelun käyttöönotosta laboratorion
palvelunumerossa.
Liikunnalla on suuri merkitys ikäihmisten toimintakyvylle sekä yleisesti
terveydelle, hyvinvoinnille ja elämänlaadulle. Vanhusasiainneuvoston
mielestä Raahen kaupungin viime aikaiset liikuntapaikkoihin kohdistuneet
säästöpäätökset heikentävät liikuntamahdollisuuksia myös ikäihmisten osalta.
Päätettiin lähettää Raahen kaupungille kannanotto liikuntapaikkojen
tärkeydestä.
Selvitettäviä asioita
-

selvitetään onko mahdollista laajentaa palveluliikenteen kyytitarjontaa niin,
että ikäihmiset pääsisivät Vihannista kerran-pari viikossa Raaheen asioille

-

selvitellään sähköavusteisten riksapyörien hintoja ja jatkossa mietitään
mahdollisia rahoituskuvioita ja yhdistysten yhteistä hanketta riksapyörien
saamiseksi. Tarkoituksena on tarjota vanhuksille elämyksellisiä
pyöräretkiä

-

selvitetään onko Raahen kaupungilla hyvinvointisuunnitelmaa

-

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on tehnyt päätöksen palkata
kiertäviä perhehoitajia. Perhehoitajat käyvät ikäihmisten kodeissa ja
auttavat hoidettavaa päivittäisissä toimissa ja näin tukevat myös
omaishoitajien jaksamista. Päätettiin tiedustella Erja Laulumaalta
perhehoitajien koulutuksesta ja sen aikataulusta.

Neuvoston jäsenille jaettiin kirja Vanhuusko arvokasta? Kirjat laitetaan
yhdistyksissä kiertoon.
9.

Seuraavan neuvoston kokouksen ja syksyn yhteiskokouksen ajankohdat
Seuraava vanhusasiainneuvoston kokous on Vihannissa 21.4.2020 klo 14.00.
Tiedustellaan mahdollisuutta vierailla Attendon palvelukeskus
Juhannusruusussa.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Arvi Pietilä
puheenjohtaja

Päivi Honkala
sihteeri

