Raision kaupungin vanhusneuvosto

Kokous 9/2018

Pöytäkirja/ tarkastettu
Aika:
Paikka:

Ma 10.12.2018 klo 9
Ryhmähuone Sigtuna, Raision kaupungintalo, Nallinkatu 2, 21200 Raisio

Paikalla
Auli Raunio, puheenjohtaja
Veijo Mikola, varapuheenjohtaja
Annikki Loikas
Matti Järvenpää
Helinä Aaltonen ( poistui klo 11:40)
Riku Järvinen, kaupungin edustaja
Aija Laakkonen, sihteeri

Käsiteltävät asiat
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3§ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Riku Järvistä ja Veijo Mikolaa. Ehdotus hyväksyttiin. Sovittiin,
että pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi sähköisesti.
4§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 1).
5§ Vanhusneuvoston puurojuhlan jatkosuunnittelu
Keskusteltiin vanhusneuvoston puurojuhlan järjestelyistä. Sovittiin, että mainoksia jaetaan
mahdollisimman laajasti. Suunniteltiin puurojuhlan ohjelmaa. Ohjelman kuluksi sovittiin:
puheenjohtaja avaa tilaisuuden, Friisilän koulun musiikkiluokka esiintyy, yhteislaulua, joulupuuro,
yhteislaulua, runonlausuntaa, musiikkiesitys, kahvi ja joulutorttu, yhteislaulua ja loppusanat.
Tarjoilut järjestetään kahdesta jakopisteestä, eli ruokasalista ja aulasta. Sihteeri on tilannut puuro- ja
kahvitarjoilut 150 hengelle.
Sovittiin, että puurojuhlan järjestelyihin osallistuu mahdollisimman moni vanhusneuvoston jäsen ja
varajäsen.
6§ Raision Seudun Eläkeläiset ry:n aloite

Raision Seudun eläkeläiset Ry:ltä on tullut kirjallinen aloite 15.11.2018 vanhusneuvostolle.
Aloitteessa esitetään, että yhteisvoimin pyritään saamaan Raision kaupungin palvelukseen virkamies,
vanhustyön koordinaattori/päällikkö, joka keskittyy ikäihmisten palveluiden ja elinolosuhteiden
parantamiseen.(liite 2)
Aloite käsiteltiin kokouksessa ja todettiin, että tässä vaiheessa Raisioon tuskin on mahdollista saada
uutta virkaa. Aloitteessa mainitut vastuualueet on sisälletty ikäihmisten palveluissa virkaa tekevien
työnkuviin. Talousarvio vuodelle 2019 on jo tehty. EETU ry on ajanut vastaavaa asiaa

valtakunnallisesti. Päätettiin, että puheenjohtaja ja sihteeri tekevät käydyn keskustelun pohjalta
vastineen aloitteeseen ja se lähetetään Raision Seudun Eläkeläiset ry:lle.
7§ Palautteet
Vanhusneuvostopäivä 7.11. Helsinki
 Puheenjohtajat osallistuivat. Puheenjohtaja lähettää materiaalin sihteerille, joka saattaa sen
kaikkien jäsenten ja varajäsenten luettavaksi.
KomPAssi-hankkeen loppuseminaari 14.11. Turku
 Sihteeri osallistui. Loppuseminaari oli onnistunut kokonaisuus ja sihteeri lähettää materiaalit
jäsenille ja varajäsenille s-postilla.
Raision vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteiskokous 21.11.
 Muistiota kokouksesta ei vielä ole tullut. Sihteeri lupasi selvittää muistion tilanteen ja laittaa
tiedoksi jäsenille ja varajäsenille.
Alueen vanhusneuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien yhteiskokous 27.11. Kaarina
 Puheenjohtajat osallistuivat. He kertoivat kuulumiset kokouksesta ja toivat esitteitä uudesta
Katariinankulman yhteisökodeista ja Kaarinan palvelutori Eerikistä. Muistiota kokouksesta ei ole
vielä tullut. Seuraava kokouskutsu alueelliseen vanhusneuvostojen yhteiskokoukseen tulee
Liedosta.
Samalla viivalla -suunnittelupalaveri 3.12. klo 12 Raisio, kirjaston Raisio-huone
 Puheenjohtaja osallistui ja selvitti käsiteltyjä asioita. Muistiota ei ole vielä saatu. Seuraava
kokous on 21.1.2019 ja ” Samalla viivalla” –tapahtuma järjestetään 20.3.2019.
Muut palautteet
 Ei muita palautteita.
8§ Koulutukset
Vanhusneuvostot vaikuttajina tulevassa maakunnassa 5.2.2019 Turku, Ruissalon kylpylä
 Keskusteltiin koulutuksesta ja sovittiin, että sihteeri tekee yhteisilmoittautumisen. Puheenjohtajat,
Helinä Aaltonen, Annikki Loikas ja sihteeri ilmoittivat halukkuutensa osallistua koulutukseen.
Sihteeri selvittää vielä, onko muita halukkaita osallistumaan koulutukseen. Sihteeri laittaa
jäsenille ja varajäsenille kyselyn asiasta sähköpostilla.
Parasta elämää kotona III -juhlaseminaari 14.2. Helsinki, Finlandia-talo
 Puheenjohtajat ilmoittivat kiinnostuksensa osallistua koulutukseen ja sovittiin, että puheenjohtaja
ilmoittaa itsensä ja Veijo Mikolan.
9§ Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
10§ Muut mahdolliset asiat
Keskusteltiin toimintasäännön muutoksesta. Toimintasäännössä sanotaan, että ”kokouspöytäkirja
tarkastetaan seuraavassa kokouksessa”. Vanhusneuvoston toiminta on muuttunut siten, että
kokouksessa valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjaa ei tarkasteta enää seuraavassa kokouksessa.
Päätettiin, että ei tehdä muutosta toimintasääntöön.
11§ Seuraava kokous; kevätkauden kokoukset ja ohjelmaehdotuksia
Suunniteltiin kevään kokouksia ja sovittiin, että alkuvuoden kokoukset ovat alustavasti 22.1.2019,
25.2.2019 ja 26.3.2019. Kokoukset alkavat klo 10 ja paikkana alustavasti Hulvelan palvelukeskuksen
kokoushuone.

Tammikuun kokouksen ohjelmaa suunniteltiin ja sovittiin, että kutsutaan Muistiluotsi ja kaupungin
omat muistikoordinaattorit. Sihteeri kutsuu. Tulevia ohjelmia tai asiantuntija luennoitsijoita mietitään
seuraavissa kokouksissa.
12§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:55.

Raisiossa 17.12..2018

________________________
Auli Raunio, pj

_______________________
Aija Laakkonen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

__________________________
Riku Järvinen

__________________________
Veijo Mikola

