Kauhajoen vanhusneuvoston muistio
Paikka: Valtuustosali tai Teams:n kautta
Aika 24.3.2021 klo 11-13.10
1. Kokouksen avaus
Todettiin läsnäolijat:
Heikki Järviluoma
Raimo Lehtinen
Maija Lusa
Jouni Niemi
Hilkka Puisto
Marjo-Riitta Ahonen
Tarja Tapanainen
Heikki Yli-Korhonen
Sinikka Mäkinen

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
hallituksen edustaja
jäsen
sihteeri

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi ylläolevat läsnäolijat
2. Kauhajoen kaupungin tämän vuoden käyttösuunnitelmat koskien ikäihmisiä
ja vanhusneuvoston roolia esim lausuntojen teossa, vanhusneuvoston
mukaanottoa mm. hyvinvointistrategian /-kertomuksen tekoon.
(Eija Liikamaa)
Vanhusneuvoston toimintaohjeen mukaan neuvoston tehtävänä on:
1. seuraa vanhuspalvelulain toteutumista Kauhajoella
2. edistää ikääntyneiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
3. edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa
vaikuttavien palveluiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
4. osallistuu ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia sekä itsenäistä
suoriutumista edistävien palvelujen suunitteluun sekä seuraa ja arvioi näiden
palvelujen toteutumista
5. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa
kysymyksissä
6. edistää ikääntyneille suunnattuihin palveluihin liittyvää tiedottamista
7. laatii oman toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen
Vanhusneuvoston kokous 4.12.2020:
Tavoitteena selkeyttää vanhusneuvoston roolia/tehtävää
Jäsen Järviluoma otti kantaa, että vanhusneuvoston kohdalla ei tahdo
vanhusneuvostolaki toteutua: neuvostolta ei pyydetä mm. lausuntoja. On pyritty
puhumaan kaupunginhallituksessa vanhusneuvoston huomioimisessa päätöksen
teossa, mutta vaikutusta ei ole ollut. Uuden valtuuston toivotaan ottavan
vanhusneuvosto mukaan päätöksentekoon paremmin. Teuvan kuntoutusosaston
lakkauttamiseen vanhusneuvosto odotti lausuntopyyntöä.
LLKY:n johtaja Heikkilä ehdotti, että talousarviovaihe voisi olla hyvä aika pyytää
vanhusneuvostolta lausuntoa. Syksyllä on hyvä käydä painopisteitä läpi

vanhusneuvoston kanssa. Keväällä olisi toinen hyvä kohta käydä vanhusneuvoston
kanssa läpi mitä on palveluissa suunnitteilla. Kyseiset yhteiset kokousajat
vanhusneuvoston kanssa tulee sopia.
Puheenjohtaja Puisto kertoi, että vanhusneuvosto on kokenut, ettei
vanhusneuvostoon olla riittävästi yhteyksissä varsinkaan asioissa, jotka koskettavat
ikäihmisiä. Tulisi olla pysyvä keskusteluyhteys vanhusneuvoston kanssa ja yhteiset
käytännöt palvelujen suunnitteluvaiheessa ja päätöksenteossa. Puheenjohtaja
kokee, että uudelle vanhusneuvostolle olisi hyvä järjestää perehdytystä palveluista
ja kaupungin päätöksen teon prosessista ja hallinnonrakenteista. Puisto
peräänkuulutti myös vanhusneuvoston mukaanottoa hyvinvointistrategian /kertomuksen tekoon.
Kaupunginjohtaja Leinonen toi esille, että vanhusneuvoston kanssa tapaamisia
voisi olla neljä kertaa vuodessa. Johtoryhmän vuosikellooon voisi suunnitella
tapaamiset vanhusneuvoston kanssa etukäteen. Tapaamisissa tuotaisiin esille
ajankohtaiset asiat. Kaupunginjohtaja voisi olla tapaamisten järjestämisessä
vastuuhenkilönä.
Muina asioina nousi esille kaupunginjohtajan tuoma kysymys korona –
tiedotuksesta, joka koettiin vanhusneuvoston puolelta hyväksi. Toki muistettava on,
että kaikki ikäihmiset eivät käytä nettiä ja sosiaalista mediaa eli tiedotusta tulee olla
myös perinteisenä kirjeenä että lehtien kautta.
Lahjoitusraha –asiaa käsitellään 21.12. kaupungin hallituksessa. Ehdotuksesta
tullaan järjestämään äänestys kuntalaisille.
Yhteenvetona kaikki näkivät yhteistyön ja viestinnän olevan tärkeää niin kaupungin
kuin
Suupohjan
perusturvaliikelaitoskuntayhtymän
(LLKY)
taholta
vanhusneuvostoon päin. Kaupunginjohtaja, LLKY:n johtaja ja vanhusneuvoston
sihteeri sopivat aikataulutuksen kaupungin ja LLKY:n kanssa vanhusneuvoston
tapaamisille.
Kokous 23.3.2021: Eija Liikamaa kertoi hyvinvointipalveluista:
- Jatkossa aina vanhusneuvoston kokouksissa on kaupungin edustaja
- Hyvinvointijohtaja Eija Liikamaan kertoi hyvinvointipalveluista ks. Liite
- vaikuttamiselimet kuten vanhusneuvosto ovat todella tärkeitä
- vanhusnuvostolla oikeus nimetä edustajat lautakuntiin varsinkin
hyvinvointilautakuntaan ja tekniseen lautakuntaan
- kaupunki pyytää nimeämään edustaja kys. lautakuntiin
- eri hyvinvointipalveluiden tiimeissä omat vastuuhenkilöt, päävastuut mm. Maarit
Kaarella ja Eija Liikamalla
Kirjastopalvelut ks. liite
- kirjakassit mahdollista jokaisella ikäihmiselle – kirjastokassitoiminnasta pyydetään
lausuntoa vanhusneuvostolta
- Digi –opetus: opastusta saatavilla jokaisella ikäihmisellä – kannattaa varata aika
kirjastosta
- Lulupiirit esim. facebookissa
- kirjastoauto: kirjastoautokysely facebookissa käynnissä tällä hetkellä –
kirjatoauton käytöstä lausuntoa pyydetään vanhusneuvostolta
- Päntäneen kirjasto jatkaa toimintaansa
- kirjastoon pääsee omalla kortilla myös aukiolon jälkeen

Kultturipalvelut
Kriuhnaasua suunnitellaan tällä hetkellä järjestettävän netissä ja
ulkoilmatapahtumana
Hämes-Havusen Soi tapahtumat siirretty koronan vuoksi
Museotoiminta: museo on auki normaalisti
Kansalaisopisto
- kursseja voi toivoa eli jatkuava ideoinnin haku käytössä – myös sivukylille
mahdollista järjestää
Liikuntapalvelut
- Voimaa vanhuuteen hankkeeseen päästy: alkaa koulutuksilla, liikuntapalvelulla
päävastuu hankkeessa
- vanhusneuvoston pj. otti puheeksi kultturipalveluiden tuomisen kotiin esim.
laulutuokiot, keskustelut
- tarvitseeko vanhusneuvosto oma uintivuoroa - pyydetään kannanottoa
vanhusneuvostolta
Ideat ilmoille -kysely ks. liite
Asiointiliikenne
- asiointiliikenteen käyttö lisääntynyt
Tiedottaminen tapahtumista
- kaikista tapahtumista voi antaa tietoa Riitta Alapihalle
Lakeuden lähimmäiset / Vapaaehtoistyö.fi Suupohjan alueelle
- voi laittaa tapahtuman ja tarpeen vappaaehtoisille
- vapaaehtoiset ilmoittavat itsensä tapahtumaan
- linkki tulee sihteerille, joka laittaa jäsenille tiedoksi
Tulevaisuuden ennaltaehkäisevä työ
- verkostoyhteistyö ja osallisuus tärkeää eri lautakuntien kanssa myös
vanhusneuvoston osalta
- 1.8.2021 alkaa uudet valtuustot ja samoin vanhusneuvosto nimetään uudestaan
valtuuston nimeämisen jälkeen
Hyte –yhteistyö ks. liite
- vanhusneuvoson jäsenten huolehdittava, että tietotaito kulkee seuraaville jäsenille
Maakunnan hyte –yhteistyö ks. liite
- Kainasto keskustassa ei ole kevyen liikenteen väylää eikä talvella ole ollut
hiihtolatua – samoin Kainasto keskustaan toivotaan penkkiä
Ikäystävällinen kunta status haussa
- Päätös: Merkitään tiedoksi, että kaupunki pyytää nimeämään edustajat
hyvinvointilautakuntaan ja tekniseen lautakuntaan. Vanhusneuvostolta
odotetaan lausuntoa kirjastokassitoiminnasta ja kirjastoauton käytöstä. Samoin

vanhusneuvostolta pyydetään kannanottoa tarvitseeko vanhusneuvosto oman
uintivuoron. Edellämainittuihin otetaan kantaa seuraavassa kokouksessa.
3. Mielen hyvinvointia Ikäihmisille –luento toukokuussa verkon välityksellä
- verkkoluento, luennoitsija tulisi olla tunnettu, järjestön sisällä joku organisoi
Päätös: yritetään järjestää kriuhnaasun yhteydessä. Sihteeri ja puheenjohhtaja
selvittävät mahdollisuutta.
4. Ehkäisevä päihdetyö
Ryhmä kokoontuu n. kerran kuukaudessa pohtimaan ehkäisevän päihdetyön,
mielenterveyden ja rahapelaamisen asioita.
Ehdotus: vanhusneuvosto ehdottaa Heikki Yli-Korhosta edustamaan Kauhajoen
vanhusneuvostoa kys. ryhmään.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti
- Ehkäisevään päihdetyöryhmän seuraavaan kokoukseen tulossa kutsu. Kokouksiin
osallistuu Heikki Yli-Korhonen
5. Lähde mukaan parantamaan kansalaisopistotoiminnan saavutettavuutta!
Vanhusneuvosto edustaa yhteiskunnassa haavoittuvassa asemassa (esim.
sairauden, työttömyyden, vamman, mielenterveys- tai päihdeongelman
vuoksi) olevia ryhmiä, vanhuksia, lapsia, maahanmuuttajia tai romaneja.
Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan kansalaisopistoissa on käynnistynyt kehittämishanke
Kohti kestävää elämäntapaa, jossa pyritään parantamaan opintotarjonnan
saavutettavuutta ja lisäämään haavoittuvassa asemassa olevien opiskelijoiden
mahdollisuutta opiskella kansalaisopistossa. Kansalaisopistot haluavat
toiminnallaaan edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Hankkeessa:
- selvitämme, onko opistojen nykyisessä toiminnassa esteitä tai haittoja, jotka
estävät tai haittaavat osallistumista opiston toimintaan
- selvitämme, millainen kurssitoiminta palvelisi teitä jatkossa
- tiedotamme yhteistyössä suunnitellusta uudesta kurssitoiminnasta
Ilmoitusta halukkuudesta lähteä mukaan kehitystyöhön pyydetään viim.
30.11.2020 joko hankekoordinaattorille tai oman kuntasi opiston rehtorille.
Päätös: vanhusneuvosto odottaa kaupungin kantaa hankkeelle eikä toistaiseksi
nimeä edustajaa hankkeeseen.
24.3.2021: Merkitään tiedoksi, että hankkeelle ei saatu rahoitusta
6. Muuta:
Kaupunginhallituksen/ -valtuustossa meneillä olevat asiat
-

Ikäihmisille tarkoitetut palvelut mm. yhdistystoiminta, ryhmätoiminta,
puhelinpalvelut yms.
Lähinnä pohdittavaksi jäsenille:
- onko ihmiset tietoisia erilaisissa palveluista joita on mm. seurakunnalla, Helsinki
Missiolla, Vanhustyön keskusliitolla, ikäluotsista yms.
- vapaaehtoisten rooli, lehdistössä tiedottaminen, ikäihmiset varovaisia vastaamaan
outoihin numeroihin, tiedotteet ja käyntikortit eri palveluista – vastuu aina
palvelun tuottajalla
- pohditaan miten tieto leviäisi ikäihmisille paremmin.
Kirjastohanke Ikäihmisille
Yhteistyökumppaneita haetaan, jotka markkinoisivat hanketta omille ryhmilleen.
Hankkeesta ei tule kustannuksia vanhusneuvostolle. Tavoitteena on löytää lisää
ikäihmisten ryhmiä, jotka haluaisiat syventää yhteistyötä hyvinvointipalvelujen
kanssa. Hankkeessa tarjoittaisiin kirjastopalveluita kotona asuville ikäihmisille, jotka
eivät ole kotihoidon asiakkaita ja heidän omaishoitajilleen. Hankkeella palkattaisiin
kirjastoalan ammattilainen, joka kiertää pienillä kylillä ja vie palvelut kotiin. Samalla
kehitettäisiin kirjastoauton palveluita.
Eija Liikamaan viesti 1.12.2020: hankehakemus on lähetetty – jäädään odottamaan
päätöstä
Päätös: vanhusneuvosto kannattaa kys. hanketta ja jää odottamaan Liikamaan
yhteydenottoa.
24.3.2021: Merkitään tiedoksi, että hankkeelle ei saatu rahoitusta
Toimintakrtomus vuodelta 2020
SIhteeri esitteli toimintakertomuksen, jonka vanhusneuvosto hyväksyi. Sihteeri
lähettää toimintakertomuksen kaupungille.
Seuraava kokous sovitaan pidettäväksi 7.5. klo 13
Menumat – palvelut: sihteeri kertoi Suupohjan peruspalveluliikelaitoksen
ikäihmisten palveluun kuuluvasta yhdestä ateriapalvelusta: Menumat –palvelusta
ks. llky – nettisivut/Ijkäihmisten palvelut/Ikäluotsi/Ateriapalvelu
Kirjalliset esitteet: mm. Ikäihmisten palvelut –esitettä toivottiin jakoon laajaasti sihteeri vie asiaa eteenpäin
Veteraanijärjestöjen toiminta loppuu 2024 ja yhdistykset liittyvät
perinneyhdistykseen.
Hilkka Puisto
puheenjohtaja

Sinikka Mäkinen
sihteeri

