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Peurala Tuija
Lindström Pirkko
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esittelijä/sihteeri
asiantuntija/elinvoimajohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Seppo Grönqvist
Puheenjohtaja

Tuija Peurala
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
30 - 34
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Marja-Riitta Alho

Maria Murronmaa

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on julkisesti nähtävillä 21. päivänä joulukuuta kaupungin
kirjastossa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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PÖYTÄKIRJA
§ 30

6/2018

14.12.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vane § 30
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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14.12.2018

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Vane § 31
Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Marja-Riitta Alho ja Maria
Murronmaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Riitta Alho ja Maria
Murronmaa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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14.12.2018

Ajankohtaiset asiat
Vane § 32
Hyvinvointijohtajan ehdotus: Vanhusneuvosto merkitsee tiedoksi
seuraavat ajankohtaiset asiat:
- Elinvoimajohtaja Pirkko Lindströmin vierailu kokouksen alussa.
- Voi Hyvin -teemaviikko 22.10.-26.10. Vanhusneuvoston jäsenten
jalkautuminen teemaviikon tiloihin 26.10. Palautekeskustelu tilaisuudesta.
- Muut jäsenten esille nostamat ajankohtaiset asiat.
Päätös:
- Elinvoimajohtaja Pirkko Lindströmin vierailu kokouksen alussa.
- Voi Hyvin -teemaviikko 22.10.-26.10. Vanhusneuvoston jäsenten
jalkautuminen teemaviikon tiloihin 26.10. Palautekeskustelu tilaisuudesta.
- Vanhusneuvosto puoltaa kuntalaisfoorumissa 13.12. esille noussutta
Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien kehittämiseen keskittyvää hanketta.
- Keskusteltiin eri ryhmien tilatarpeesta, isoille kokoontumistiloille (50 hlöä)
on tarvetta. Vanhusneuvosto esittää, että kaupungintalon alakerran
kerhotilan remontin yhteydessä poistetaan väliseiniä, jos se on mahdollista
ja tehdään tilasta isompi yksittäinen kokoontumistila.
- Seuraava kokous 1.2.2019 klo 10.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Vane § 33
Vuonna 2018 vanhusneuvoston toimintaan on varattu 5.000 €, josta 30.11.
mennessä oli käytetty 2415 €.
Vanhusneuvoston toimintaan on vuoden 2019 talousarviossa varattu määrärahaa 5.000 €.
Liitteenä puheenjohtajan laatima ehdotus vuoden 2019 painopisteistä.
Hyvinvointijohtajan ehdotus: Vanhusneuvosto käy keskustelua talousarvion määrärahan käyttämisestä, kokouksien määrästä sekä kokouksien
painopisteistä (mm. eri aihealueet, vierailijat).
Päätös:
- Vanhusneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että Orivesi julistautuu
ikäystävälliseksi kunnaksi ja toteuttaa ko. asioita juhlavuoden aikana (liite)
- Vanhustekopalkinnon perustaminen. Päätetään kriteerit ym. alkuvuoden
aikana. Neuvosto esittää kaupungille, että palkinto luovutetaan itsenäisyyspäivän juhlassa muiden palkintojen jakamisen yhteydessä.
- Toteutetaan ikäihmisten luontoretki.
- Yhteistyö lähitorin kanssa, liikkuvan lähitorin kehittäminen. Pidetään kokous lähitorilla ja kutsutaan toiminnanjohtaja asiantuntijaksi kokoukseen
(kokous keväällä).
- Pirkanmaan vanhusneuvostojen yhteiskokous.
- Voimaa Vanhuuteen -hanke. Kutsutaan liikuntapäällikkö kokoukseen.
- Vaalipaneelin järjestäminen. Keskustelussa ikäihmisten asiat. Valmistellaan asia ensimmäisessä kokouksessa.
- Vierailu Tampereen vanhusneuvostossa syksyllä 2019.
- Vanhusten viikko lokakuussa. Sote-messut (Aurum järjestää), infotilaisuus kotitalousvähennyksestä ja palvelujen alvittomuudesta.
- Tilaisuus edunvalvontavaltuutuksesta, hoitotahdosta ja huoltosopimuksesta.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma: aloite ikäystävällisyydestä
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Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2018-2020: tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkastelu
Vane § 34
Kuntalain velvoittamana kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Niin ikään mm. terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Samoin kunnan tulee seurata kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.
Oriveden kaupunginvaltuuston 27.11.2017 hyväksymän hyvinvointisuunnitelman painopisteiksi vuosille 2018-2020 ovat valikoituneet orivesiläisten
tarpeiden ja alueellisten suositusten perusteella seuraavat kokonaisuudet:
1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
2. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
3. Päihteettömän ja savuttoman elämäntavan tukeminen
4. Turvallisuuden, viihtyvyyden ja osallisuuden lisääminen
Hyvinvointisuunnitelma lähetetään sähköisenä neuvoston jäsenille ja se
löytyy myös kaupungin internet-sivuilta
http://www.orivesi.fi/fi/orivesi-info/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen
Hyvinvointijohtajan ehdotus: Vanhusneuvosto käy läpi vuosien
2018-2020 hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja tehdyt toimenpiteet sekä
linjaa, mitkä tavoitteet ovat neuvoston näkökulmasta keskeisimpiä vuonna
2019.
Päätös: Vanhusneuvosto keskusteli asiasta. Ensi vuoden keskeisimpiä tavoitteita on ikäystävällinen kunta -aloitteet asiakokonaisuudet, lähitorin kehittäminen sekä ikäihmisten liikkumiseen (Voimaa Vanhuuteen-hanke) liittyvät teemat.

Pöytäkirjan tarkastajat:

