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sihteeri
jäsen

Asiat
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5

Kokouksen avaus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtaja Jari J. Laiho avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat

115

Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Va littiin pöytä k'irjantarkastajiksi Ka ri Virtanen ja Rai li Heikin heimo.

12 S

HYTE ikääntyneiden näkökulmasta, Marita Päivärinne

Marita Päivärinne esitteli vanhusneuvostolle Varsinais-Suomen 28
kunnan yhteistä hyvinvointisuunnitelmaa sekä järjestäytymisensuunnitelmaa. Sekä käytiin yhdessä läpi myös sieltä poimittuja
Salon kaupungin omia suunnitelmia.
Salolla on omassa suunnitelmassa neljä pääaluetta:
1. työllisyyden edistäminen, 2. syrjäytymisen ehkäisy, 3.terveet
elämä ntavat ja 4.yhteisyöllisyyden ja osa llistuneisu uden lisääminen.
Kun suunnitelmat varmistuvat tulee sitä kooste vanhusneuvostolle.
Merkitään tiedoksi.

13S

Kulttuuri iltapäivän ajankohdan päättäminen ja työryhmä
nimeäminen
Työryhmän vastuuhenkilöksi Raili Heikinheimo ja työryhmän
jäseniksi Kari Virtanen sekä Leena Oksanen.
Kulttu uri-ilta päivä n aja nkohda ksi valittii n ke 23. lokakuuta 20 19 klo
t2-I3 (klo 12-13 kahvit luennot ja ohjelma alkaa klo 13.)
kaupungintalon valtuustosali Tammi.

14S

Vanhustenviikko"VarauduVanhuuteen"6.lO-13.10.2019
Vanhusneuvoton jäsenet jalkautuvat ja osallistuvat
mahdollisu uksien m u kaan vanhustenviikon tapa htum iin.
Merkitään tiedoksi.

lss

Ikäihmisten "Ikäkeskus Majakka" tyyppinen
kokoontumispaikka keskustan alueelle.
Asiakkaalta tuleen palautteen pohjalta keskikaupungille on toivottu
Ikä keskusta/ka hvittel u pa i kkaa keskusta n a ueel le. Va n h usneuvosto
käsitteli ja keskusteli palautteesta. Tässä taloustilanteessa ei ole
syytä asiaa viedä eteenpäin vaan tiedottaa asiakkaita eri
yhdistykslen järjestämistä kokoontumispaikoista joita on keskusta n
alueella useita.' Merkitään tiedoksi.
I
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Vanhusneuvoston mukaanotto Salon kaupungin talousaviota
2O2O suunniteltaessa.
Vanhusneuvosto pitää tärkeänä, että heitä kuunnellaan
talousa rvioita suunnitellessa.
Vanhusneuvosto näkee tärkeänä asiana, että eläkkeelle jäänneille
olisi oma vanhusneuvola jonka asiakkaaksi he siirtyvät eläkkeelle
päästyään. Merkitään tiedoksi.

179

Salvan järjestämät Seniorimessut 2O19 torilla
ke 4,9.2O19 klo 10-15.
Kaupungin matkailuinfokontti on varattu taas Salon kaupungin
käyttöön, vanhusneuvosto on mukana messuilla. Merkitään tiedoksi.
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Lautakuntien kuulumiset
Keskusvaa I i la uta ku nta :
Vaalit on taas pidetty. Esille on noussut huoli, kun ennakkoäänestys
mahdollisuutta käytetään niin vähän esim. kirjastoautossa. Näin
vähällä käyttöasteella ei voida turvata tätä mahdollisuutta jatkossa.

Sosiaalilautakunta:
Maakunnallistaminen on nyt esillä.
Va nhuspalveluiden palvelu puhelin on m uuttu n ut maaku nna lliseksi
hiljaisella tiedottamisella ja tästä tullut paljon negatiivista
palautetta, että ei enää saada salolaista asiantuntijaa puhelimen
päähän niin helposti kun ennen.
Ikäihmisten perhehoidon toimintasuunnitelma on hyväksytty.
Vanhuksille järjestettävien ruokapalveluiden saanti puhuttaa
edelleen. Toiveena on, että kaikki kuntalaiset olisivat tasavertaisia ja
samassa asemassa asuinpaikasta riippumatta kun puhutaan
ruokapalveluiden tarpeesta.
Vanhuspa lvel uiden yksiköi hin on tehty yllätystarkastukset esille ei
tullut moitittavaa.
Vanhuspalveluiden SHQL-ulkoinen auditointi on tehty ja
laaduntunnustus on myönnetty vuodelle 2019.
Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja käynti tulee maksulliseksi 1 .7 .2019
hinta 11.20€

Rakennus- ja ym päristölautakunta
Ei ikäihmisiä koskevia esityksiä.

:

Ka

upunkikehitysla utaku nta :

Ei ikäihmisiä koskevia esityksiä.

Opetuslautakunta:
Ei ikäihmisiä koskevia esityksiä.

Jätehuolto:
kokous peruttu.

paa-aja n lautakunta :
Trio-Aalto yhtye sekä senioritanssiryhmä ovat saaneet kaupungilta
avustusta toimintaansa.
Elä keläisyhd istyksi ltäf ä rjestöi ltä ruvetaa n peri mää n i i ku nta paikka
maksuja, kun eläkeläisryhmät järjestävät liikuntatuokioita
kaupungin omistamissa liikuntapaikoissa. päätöstä pidetään
kohtuuttomana eläkeläisjärjestöille. Maksun myötä moni
elä kelä isjä rjestöt joutuvat uopu maa n monesta en na ltaeh kä isevistä
jumppahetkistä.
Va

I

I

Tarkastuslautakunta:
Ei ikäihmisiä koskevia esityksiä.

les

Muut asiat
Yhdenvertaisuus-suunnitelman kokous on 28.5.2019 klo 17
kaupu ngintalolla kokoustila Tammessa.
Vanhusneuvosto kutsuu Vanhuspalveluiden uuden asiantuntija Mari
Luonsinen seuraavaan kokoukseen.
Merkitään tiedoksi.

20s

Seuraava kokous
13.8. 20L9 klo 9 : 30 veteraanipajalla

21S

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 12

Salossa 27.5.20L9

Ja

Laiho

Pöytä kirja nta
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Minna Lähdemaa sihteeri
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Raili Heikinheimo

Kari Virtanen

