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1. KOKOUKSEN AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION 
HYVÄKSYMINEN 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 
 

2. SHL-KULJETUSPALVELUT 
Viime kokouksessa vanhusneuvosto jätti sihteerille tehtäväksi selvittää, mitkä 
ovat olleet ko. palvelun kustannukset silloin kun palvelu on vielä ollut käytössä 
(vuonna 2014) ja kuinka paljon palvelun käyttäjiä on tuolloin ollut.  
 
Vuonna 2014 ko. palvelun käyttäjiä on ollut 488 ja kustannukset ovat olleet n. 
111 000€. 

 
3. SETORIN KUULUMISET  

Ikäihmisten lähitorin nimeksi valittu vanhusneuvoston ehdottama Setori, 
päätös hyväksytty perusturvalautakunnassa. Setorille avattu facebook-sivut. 
Vanhusneuvoston jäsenille toimitetaan Setorin esitteitä eteenpäin jaettavaksi. 
Setorin sijaintia, nimeä ja ohjelmaa tehdään tutuksi kuntalaisille ”suusta 
suuhun”-menetelmällä ja esitteitä jakamalla. 
 

4. VANHUSNEUVOSTON ESITE 
Esitteitä teetetään aluksi 1000 kpl perusturvan kustannuksella. 
Vanhusneuvoston esitetyöryhmä kokoaa esitteen. 
 

 
5. IKÄNEUVO-HANKKEEN TEEMATYÖPAJAT KEVÄÄLLÄ 2018 

Vanhusneuvostolle tarkoitetuista työpajoista ei ole toistaiseksi tietoa. Sihteeri 



ilmoittaa vanhusneuvostolle, kun saa tietoa kevään vanhusneuvostoille 
suunnatuista työpajoista tai muista tapahtumista. 

 
6. ILMOITUSASIAT 

- Eeva Halme tulee kokoukseen 9.4.kertomaan 
maakuntavalmistelun ajankohtaisesta tilanteesta. 

- SPR: n toiminnanohjaaja Satu Luoto tulee 18.6. kokoukseen. 
- Seurakunnan rooli vanhusneuvostossa. Edustajaa srk:lta ei 

ole pitkään aikaan ollut mukana vanhusneuvoston 
kokouksissa, läsnäoloa toivottaisiin. Päätetty, että 
puheenjohtaja on yhteydessä seurakunnalta nimettyyn 
vanhusneuvoston varajäseneen. 

- Jäsen Marjatta Heinonen osallistunut kaupungin 
liikennetyöryhmän kokoukseen. Määräraha olemassa 
bussipysäkkien katosten korjaamiseen ja rakentamiseen. 
Käyty läpi kaupungissa olevia liikenneturvallisuuden kannalta 
haastavia paikkoja ja mahdollisuuksia turvallisuuden 
parantamiseksi. 

- Uusi ikäihmisten palvelujen sosiaalityöntekijä Sanna 
Koivukangas aloittaa työnsä 19.2.2018. 
 

7. MUUT ASIAT 
Keskusteltu ympärivuorokautisen hoivan paikkatilanteesta ja odotusajoista. 

 
Vanhusneuvosto on huolissaan viime aikoina pidentyneistä 
ympärivuorokautisen hoivan odotusajoista (57 vrk 10-12/2017), joka 
vaikuttaa suoraan paikkaa odottavien ikäihmisten terveyteen ja 
toimintakykyyn. Kiinnitetään myös huomiota siihen, miten kallista on 
hoitaa asiakkaita terveyskeskuksen vuodeosastolla verrattuna 
ympärivuorokautisen hoivan paikkaan.  
 
Ikäihmisten määrän on arvioitu kasvavan jatkuvasti vuoteen 2030 asti 
(Kotoisa ehtoo), mikä pitäisi huomioida hoivakotipaikkojen määrärahoja 
myönnettäessä. 

 
Klinik-alustasta keskusteltu. Vanhusneuvosto toivoo, että hoitotyön johtaja 
Anne Markkula tulee seuraavaan kokoukseen ketomaan asiasta. Sihteeri 
välittää pyynnön Markkulalle. 

 
Keskusteltu myös mahdollisesta selvityksen aloittamisesta yhteistoiminnasta 
Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen (Pihlajalinnan) kanssa. 

 
Vanhusneuvosto toivoo kuntalaisille avointa kyselytuntia em. asioista. 

 
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. 
 
 
Muistion jakelu: 
läsnäolijat 
varsinaiset jäsenet 
vs. perusturvajohtaja Uitus-Mäntylä 
kaupunginjohtaja Väätäinen 


