Kauhajoen vanhusneuvoston muistio
Paikka: Kauhajoen kaupungin kokoushuone 5 tai Teams:n kautta
Aika 1.4.2022 klo 13-14.30
1. Kokouksen avaus
Todettiin läsnäolijat:
Heikki Järviluoma
Eila Hautamäki
Risto Ranta
Hilkka Puisto
Marjo-Riitta Ahonen
Heli Laitakari
Riitta Myllyaho
Urpo Paananen
Sinikka Mäkinen
Eija Liikamaa

jäsen, puheenjohtaja
jäsen, poistui klo 14.15
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen, kaupunginhallituksen edustaja
jäsen, sihteeri
kutsuttuna, poistui klo 14.15

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi ylläolevat läsnäolijat.
2. Kauhajoen vanhusneuvoston
vanhusneuvostoon

edustajan

nimeäminen

hyvinvointialueen

Vanhusneuvoston tulee nimetä edustajansa hyvinvointialueen neuvostoon. Kaupunginhallitus nimeää edustajat 4.4.2022.

Ehdotus: Puheenjohtajaa Heikki Järviluomaa ehdotettiin varsinaiseksi jäseneksi ja
varapuheenjohtajaa Hilkka Puistoa ehdotettiin varajäseneksi Kauhajoen
vanhusneuvostosta hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.
Päätös: Puheenjohtajaa Heikki Järviluoma hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi ja
varapuheenjohtaja Hilkka Puisto hyväksyttiin varajäseneksi Kauhajoen
vanhusneuvostosta Hyvinvointialueen vanhusneuvostoon. Tämä annettu tiedoksi
kaupunginjohtaja Niku Latva-Pukkilalle.

3. Muuta:
Kaupunginhallituksen/ -valtuustossa meneillä olevat asiat
Hallituksen puheenjohtaja Urpo Paanasen terveiset:
• Kaupunginhallituksen asioiden esittelykohdassa olisi vanhusneuvostosta
mahdollista olla esim. puheenjohtajja tai tarv. joku muu kertomassa
vanhusneuvoston puolesta ajatuksia/näkemyksiä - ns. vanhusneuvoston
kuuleminen ikäihmisiä koskevissa asioissa – tavoitteena vanhusneuvoston
vaikuttaminen ajoissa vireillä olevissa asioissa.

Liikamaa toi esille, että kuntalaisten mm. vanhusneuvoston osallisuutta tulee
lisätä asioiden valmistelussa.
Vanhusneuvoston jäsenet kannattavat edellä mainittua asiaa
• Osallisuussuunnitelma valtuuston käsittelyssä
• Kävely- ja pyöräilyn edistämisohjelma
• Äänestysaluejako: Ikkeläjärvi ja Nummijärvi säilyivät äänestysalueina
• Kaupungin strategia valmistelussa – virkamiehet jatkavat ja kuuleminen tulee
sidosryhmille
Vanhusneuvostopäivä 22.3.2022
Marjo-Riitta, Heikki ja Sinikka osallistuivat. Sähköpostilla lähetetty aineisto
vanhusneuvoston jäsenille
Eduskunnan IKÄ-verkoston tilaisuus ma 13.12.2021
Marjo-Riitta ja Sinikka osallistuivat. Luettavissa:
https://www.ikainstituutti.fi/eduskunnan-ika-verkosto
- ja siltä sivulta Tietopaketit
Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteri
- kannattaa käydä katsomassa tapahtumia ja mahdollisuus laittaa sinne oman
toiminnan tapahtumia
Kysely vanhusneuvostoille iäkkäiden toimintakyvyn edistämisestä
Kysymyksillä kartoitettiin keinoja edistää iäkkäiden toimintakykyä, joka on
olennaista päivittäisessä elämässä toimimisen kannalta. Vastauksia tullaan
käyttämään poikkihallinnollisen Ikäohjelman suuntaamisessa ja iäkkäiden
laatusuosituksen valmistelussa. Ikäohjelma tähtää siihen, että yhteiskunnassa
varaudutaan väestön vanhenemiseen sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä
tavalla.
Vastausaikaa oli ma 31.1. saakka johon puheenjohtaja ja sihteeri vastasivat
Kokouksessa jaettiin jäsenten ja varajäsenten yhteystiedot

Seuraava kokouksen ajankohta
Seuraavaan kokoukseen lähetetään erillinen kutsu.

Heikki Järviluoma
puheenjohtaja

Sinikka Mäkinen
sihteeri

