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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Aika

19.5.2015 klo

14.00–14.55

Paikka

Kaupungintalo,, huone 292
Virastokatu 2, 55100 IMATRA

Läsnä

Sinikka Poskiparta
Veikko Hämäläinen
Arto Siitonen

kaupunginhallituksen nimeämä pj
teknisen lautakunnan edustaja
terveyden- ja toimintakyvyn edistämisen
lautakunnan edustaja
Henri Ruokolainen
kulttuuri- ja liikuntalautakunnan edustaja
Helena Roiha
lasten ja nuorten lautakunnan edustaja,varaj
Tuula Kärkäs
järjestön edustaja
Veli-Pekka Vahvaselkä järjestön edustaja
Kaija Joronen
järjestön edustaja
Anna-Sohvi Immonen järjestön edustaja
Eila Lievonen
järjestön edustaja, varajäsen
Pentti Tuononen
järjestön edustaja, varajäsen
Ritva Holsti
järjestön edustaja
Aura Sihvonen
sosiaalityöntekijä, hyvinvointipalvelut, siht.

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. samalla todettiin että vanhusneuvosto
kokousten pöytäkirjat hyväksytään, kun paikalla on toinen pöytäkirjan
tarkastaja.
2 Vanhuspalveluiden toteutus 2014 – vanhuspoliittinen ohjelma
Tietoja toteutuksista ei vielä vanhusneuvoston käytössä. Neuvosto edellyttää
lausunnon antamista varten tiedot hyvissä ajoin ennen terveyden ja
toimintakyvyn edistämisen lautakunnan kesäkuun kokousta.
3 Toimintasuunnitelman muutos
Kevään yleisötilaisuus on jouduttu peruuttamaan luennoitsijaesteen vuoksi.
Asenteisiin liittyvää luento ehdotetaan siirrettäväksi vanhustenviikolle, jolloin
myös lisätietoa hissien jälkiasennuksista olisi monipuolisesti saatavilla.
Turvallisuuteen liittyviä asioita pidettiin ajankohtaisina; nyt kevätaikaan myös
paikkakunnalla on liikkeellä kerjääviä seuralaisia. Sovittiin, että
Veli-Pekka Vahvaselkä on yhteydessä Uutis-Vuokseen.
Syksyllä lisää turvallisuusaiheesta, mahdollisesti yleisötilaisuutena.
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4 Uusi Eksote ja sote-asiat
Imatran kaupunginhallitus on päättänyt liittymisestä Eksoteen 1.1.2016
suunnitelmallisuudella eteenpäin. Keskeisenä esillä myös Honkaharjuun
liittyvät asiat/palvelut. Valtakunnallisesti sote-uudistuksista ei vielä tietoa.
5 Imatran kotihoito - siirretään myöhempään ajankohtaan.
6 Koulutuspalautteita ei läsnä olevilla jäsenillä
7 Muut asiat
Kuultiin Veikko Hämäläisen selvitys jälkiasennushisseistä ja keskusteltiin
vilkkaasti. 2-osainen esitys päätettiin tehdä kaupunginhallitukselle. Myös ARA
on mukana suunnitelmissa; edustaja on lupautunut tulemaan syksyn
tilaisuuteen.
Päätettiin että kaupunginhallitukselle tehdään esitys hissityöryhmän
perustamisesta Imatran kaupunkiin. Vanhusneuvostoa edustavat työryhmässä
Veikko Hämäläinen, Jyrki Kääriäinen ja Veli-Pekka Vahvaselkä.
Päätettiin tehdä esitys kaupunginhallitukselle avustuksesta
jälkiasennushissien rakentamiseksi. Kun rahoitusosuudet muodostuvat
kohtuulliseksi, ja tieto saadaan tavoittamaan käyttäjät, neuvoston näkemyksen
mukaan taloyhtiöt saadaan mukaan hankkeeseen – kustannussäästöistä ja
muista perusteluista liitetiedoissa, myös kaupungin hyöty euroina henkilöä
kohden.
Ehdotuksia vanhustenviikon tapahtumista kokoaa Ulla Raunila.
8 Seuraava kokous 09.06. klo 14 kaupungintalolla
9 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55
Sinikka Poskiparta
puheenjohtaja

Aura Sihvonen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja
Veli-Pekka Vahvaselkä
Jakelu

jäsenet, varajäsenet
kaupunginhallitus
terveyden- ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta, tekninen lautakunta
kulttuuri- ja liikuntalautakunta, lasten ja nuorten lautakunta
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