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PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Vanhusneuvosto

PÖYTÄKIRJA
Kokous

Vanhusneuvoston kokous nro. 3/2021

Aika

to 30.9.2021 klo 12.00–14.06

Paikka

Nuorisotalon kokoustila, Asematie 4/ Teams

Läsnä

Taimi Piippo, puheenjohtaja
Taimi Nurminen, varapuheenjohtaja
Tuula Lehtomäki, varajäsen
Pauli Sutinen, varajäsen
Raija Miettinen
Kaija Parttimaa
Sirpa Pesonen-Vuorisalo, kaupunginhallituksen edustaja poistui klo 13.17
Tuija Vanha-Aho, vs. hyvinvointijohtaja poistui klo 12.47
Eeva Vaskilampi, yhteisöasiamies/sihteeri
Marko Pehkonen poistui klo 12.47
Eila Leppäharju
Armas Niemi
Diakoni
Virpi Jaatinen, ppky Selänteen edustaja
Sami Laukkanen, tekninen johtaja

Poissa

Asiat
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toteaa läsnäolijat.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Työjärjestykseen tehtiin poikkeus. Käsiteltiin kohta 6
Maksut ikäihmisten liikuntapalveluissa heti pöytäkirjantarkastajien valinnan
jälkeen. Hyväksyttiin työjärjestys tällä muutoksella.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Parttimaa ja Pauli Sutinen.

4. Ajankohtaiskatsaus, jäsenten tuomat kuulumiset
Esitys: Vanhusneuvosto merkitsee esittelyn tiedoksi.
Päätös: Vanhusneuvosto merkitsi esittelyt tiedoksi.
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5. Vanhusneuvoston loppuvuoden toiminta
Tarkastellaan vanhusneuvoston toimintaa loppuvuoden osalta vuosikellon
pohjalta. Keväällä keskusteltiin myös etätuokioiden ja tuokioiden
järjestämisestä syyskautena. Lisäksi kokouksessa esitellään
vanhustenviikon ohjelmaa.
Esitys: Esitys annetaan kokouksessa.
Päätös: Vanhusneuvosto toimii vuosikellon mukaisesti. Tuokioita
suunnitellaan syyskaudelle.
6. Maksut ikäihmisten liikuntapalveluissa
Pyhäjärven liikuntapalvelut otti käyttöön syksystä ikäihmisille (65 vuotta
täyttäneet/tai alle 65-vuotiaat, joilla eläketodistus) suunnatun
liikuntapassin. Liikuntapassi maksaa 70 €/vuosi ja sen lunastamalla saa
käyttää uimahallia ja sen yhteydessä olevaa kuntosalia rajattomasti.
Passiin sisältyy myös liikuntapalvelujen lihaskuntojumppa 65+ ja
eläkeläisten oma vesijumppa.
Asiaa kokouksessa esittelee vs. hyvinvointijohtaja Tuija Vanha-aho ja
vapaa-ajan ohjaaja Marko Pehkonen.
Esitys: Esitys annetaan kokouksessa.
Päätös: Vanhusneuvosto kiitti esittelystä. Vanhusneuvosto pitää maksua
kohtuullisena ja toivoo lisää tiedostusta liikuntapassista ja
erityisuintikortista.

7. Vanhusneuvoston määrärahaesitys vuoden 2022 talousarvioon
Kaupungin talousarvioon vanhusneuvoston kustannuspaikalle on vuodelle
2021 varattu yhteensä 3110 euron määräraha.
Keskustellaan määrärahasta sekä vanhusneuvoston toiminnalle
talousarvioon asetetuista tavoitteista.
Esitys: Vanhusneuvosto tekee esityksen kaupungin talousarvioon
vanhusneuvoston määrärahasta vuodelle 2022.
Päätös: Vanhusneuvosto esittää vanhusneuvoston määrärahaksi 3110
euroa vuodelle 2022.

8. Tiedoksi saatettavat asiat
- Valtakunnallinen vanhusneuvostopäivä 4.11.2021. Sihteeri varaa tilan
kaupungintalolta vanhusneuvostopäivän seuraamista varten.
- Tiedoksi POPsoten järjestämä ikääntyvien omaishoidon
myöntämisperusteet työpaja 15.10. klo 12–15.30 etäyhteydellä. Sihteeri
laittaa osallistumislinkin sähköpostilla.
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9. Muut asiat ja jäsenten aloitteet
- Digituki katsaus. Digituen viikolla oli digitukea tarjolla digitutorien
toimesta sekä Yläympyrän tuvalla oli mahdollisuus osallistua
huijausinfoon. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston/Geronethankkeen kautta on alkamassa syksylle kaksi maksutonta digitaitokurssia.
Kurssit järjestetään lähiopetuksena.
- Esitys kulttuuripalveluille. Voiko yhdistysten liikuntasaleissa
järjestettäviin kulttuuritapahtumiin saada apua tuolien laittoon? Monelle
tapahtumia järjestäville yhdistyksille tuolien laittaminen on haastavaa.
Esitys saatetaan kulttuurituottajalle valmisteltavaksi.
- Esitys kaupunginhallitukselle kuntouttajan palkkaamisesta.
Kuntouttajan avulla kartoitettaisiin tehostetun palveluasumisen yksikössä
vuoteessa olevien asukkaiden kuntoutuksen tarvetta. Lisäksi tulee
selvittää kenen tehtävä on palkata kuntouttaja tähän toimeen. On tärkeää,
että jokaisella on kuntoutusta ja virikettä. Pyydetään myös tehostetun
palveluasumisen yksiköiden edustajia vierailemaan vanhusneuvoston
kokoukseen.
- Vapaaehtoisena toimivat. Vanhusneuvostolle on tullut toive, että
vapaaehtoisvoimin toimivista ihmisistä/ystävistä olisi kootummin tietoa
tarjolla. Sovittiin että sihteeri yhteistyössä Virtaa vapaaehtoisuudesta hankkeen kanssa nostaa asiaa esille vapaaehtoisten viikolla.
- Seuraavaan kokoukseen selvitettäväksi. Virpi Jaatiselle kysymyksiä
seuraavaan kokoukseen liittyen omavalvonnan toteutumiseen, kun
hyvinvointialue aloittaa sekä pääsystä ympärivuorokautiseen hoitoon.
Lisäksi pyydetään selvittämään saako asiakas maksusitoumuksen
molemmille matkoille arviointiyksikkökäynnillä?

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokouksesta ja päätti kokouksen klo 14.06.

Taimi Piippo
Vanhusneuvoston puheenjohtaja

Eeva Vaskilampi
Vanhusneuvoston sihteeri

Kaija Parttimaa
pöytäkirjantarkastaja

Pauli Sutinen
pöytäkirjantarkastaja

