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Pälkäneen kunnan vanhusneuvosto
Kokousaika

10.1.2018 klo 14.07 – 15.40

Kokouspaikka

Pälkäneen kunnanvirasto (Keskustie 1, 36600 Pälkäne) kunnanhallituksen kokoushuone

Osallistujat

Kirsi Saarinen, Pälkäneen seurakunta, puheenjohtaja
Pirkko Närvänen, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys
Paula Pihlava, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys
Pirjo Turunen, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys
Heleena Toikka, Pälkäneen seniorit ry
Marja Koppana, Pälkäneen seniorit ry
Heikki Heikkilä, Pälkäneen seniorit ry, varapuheenjohtaja
Tiina Kokkola, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus
Maria Aho, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus
Mia Sorri, Pälkäneen kunta, vanhusneuvoston sihteeri

Muut kutsutut

Tuomas Hirvonen, Pälkäneen kunta, hallintojohtaja, poistui klo 15.10

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.07.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus: Hyväksytään esityslista.
Päätös: Todettiin, että kokouksessa jaettiin uusi esityslista, johon on lisätty kohta 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Ehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Uusi kuntastrategia
Hallintojohtaja Tuomas Hirvonen esittelee uuden kuntastrategian luonnosta.
Ehdotus: Kuunnellaan hallintojohtaja Tuomas Hirvosen esitys ja keskustellaan asiasta.
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Asian käsittely: Hallintojohtaja Tuomas Hirvonen esitteli uuden kuntastrategian valmistelun tilannetta ja strategialuonnosta. Strategiaan on määritetty neljä painopistettä. Käsiteltiin tarkemmin kuntalaisten hyvinvointi –painopistettä, siihen liittyviä menestystekijöitä, toimenpiteitä ja mittareita. Keskustelussa nousi esiin tarve viedä ikäihmisille palveluita kotiin
(esim. terveyttä ylläpitävää toimintaa/kuntoutuspalveluita) sekä järjestää kuljetuspalveluita, jotta liikkuminen (esim. kauppaan, kirjastoon, liikuntapaikkoihin) on mahdollista. Tiedottamista jo olemassa olevasta palveluliikenteestä ja palveluista pitäisi parantaa. Keskusteltiin myös siitä, että kunta ei pysty kaikkia palveluita itse tuottamaan, eikä kaikkien
kunnan palveluiden tarvitse olla maksuttomia. Mikä voisi olla kolmannen sektorin / vapaaehtoisten rooli esim. liikuntaryhmien vetämisessä. Kokoontumispaikkoja yhdistyksille koetiin olevan niukasti, esim. Kostiakeskus on vuokrattavissa vasta klo 16 jälkeen. Harjutuulen takkahuone on kuitenkin myös vuokrattavissa. Teiden pitäisi olla paremmassa kunnossa. Liikkuminen kylällä koetaan turvalliseksi ja ilkivalta on vähäistä, mutta kuinka nopeasti paikalle saadaan ambulanssi, poliisi tai paloauto?
Päätös: Kuunneltiin hallintojohtaja Tuomas Hirvosen esitys ja keskusteltiin asiasta. Päätetiin hakea ideoita ja kokemuksia myös muista kunnista.
Tuomas Hirvonen poistui kokouksesta asiakohdan 5. jälkeen klo 15.10.
6. Vanhusneuvoston toimintasääntö
Ehdotus: Hyväksytään toimintasääntö.
Päätös: Hyväksyttiin toimintasääntö.
7. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma: toiveet ja kiinnostuksen kohteet
Ehdotus: Keskustellaan vanhusneuvoston jäsenten toiveista toiminnalle ja kiinnostuksen
kohteista.
Päätös: Vanhusneuvoston kokouksiin voidaan kutsua eri aloilta asiantuntijoita esittelemään tehtäväalueen toimintaa ja palveluita. Todettiin, että kiinnostavia aiheita ovat mm.
liikunta, esim. uusi liikuntahalli ja ikäihmisten mahdollisuudet hyödyntää sitä (liikuntavuorot), palveluliikenne, Palvelutalo Kanerva, Kostiakoti ja kotihoito. Lisäksi tutustutaan Ikäpisteen toimintaan ja tehdään vierailu johonkin toiseen kuntaan ja tutustutaan sen palveluihin. Kiinnostuksen kohteita voidaan lisätä ja tarkentaa myöhemmin.
8. Muut asiat
- Sovittiin, että tehdään tutustumiskäynti Hoivakoti Satumetsään Lastenlinnaan perjantaina 16.2.2018 klo 14.00.
- Maria Aho järjestää Terveys- ja hyvinvointimesut ikäihmisille 10.3.2018 Nuijantalolla.
Messuilla on mm. palveluntuottajia ja yhdistysesittelyjä.
9. Seuraava kokous
Seuraava kokous 12.4. klo 14. Pyydetään kokoukseen kunnasta asiantuntija kertomaan
palveluliikenteestä.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.
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Allekirjoitukset
Paikka ja aika

Kirsi Saarinen
puheenjohtaja

Mia Sorri
sihteeri
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