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Aika Torstai 5.11.2020 klo 18.00-19.00

Paikka Kunnantupa

Läsnä: Silvola Keijo Siikaisten kunta, puheenjohtaja
Salo Taisto sihteeri, varapuheenjohtaja
Suominen Säde SPR Siikaisten osasto
Virtanen Jorma EL – Siikainen
Arja Glade Posa, varajäsen
Kauko Ylikoski Siikaisten kunta, kh:n varaedustaja

Poissa Starck Sari Vammaisneuvosto
Minkkinen Anu PoSa
Söderbacka Sari Siikaisten kunta kh:n edustaja
Mäntylä Merja Siikaisten seurakunta 
Veikko Vuorisalo EL – Siikainen, varajäsen 
Heinäsuo Jouko Siikaisten Sotaveteraanit

1
Kokouksen avaus

Päätös Puheenjohtaja  avasi  kokouksen.  Huomioitiin  Jorma  Virtasta  80v
syntymäpäivän johdosta.

2
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös Kokous on lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3
Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätös Merkittiin tiedoksi.

4                                                                                                   
Vuoden 2020 tapahtumien peruuntuminen       

Koronan vaikutuksesta on jouduttu peruuttamaan paljon erilaisia 
tilaisuuksia. Muistikahvila tilaisuudet, vanhusviikko tapahtumat, 
Metsätähden viarailut/ulkoiluittaminen , ym.
Vanhusneuvoston keskustelee onko mahdollista löytää korvaavien 
tapahtumia. Etäyhteyksin järjestettävät tapahtumat ei korvaa fyysisiä 
tapahtumia. Etäyhteyksien luominen vanhusten keskuudessa ei ole 
myöskään ongelmatonta.

Päätös Päätettiin seurata koronantilannetta.

5                                                                                                                                         
Posan palvelumuutokset

Pohjois-Satakunnan peruspalvelun kuntayhtymä on muuttanut 
käytäntöjään (aukiolo, ym). Liitteenä 1 on Posan tiedote

Päätös Posan tiedote merkittiin tiedoksi. Tuotiin esille Kelataksin käytäntö. On 
esiintynyt monenlaisia ongelmia. Päätettiin selvittää 
kelataksikäytäntöä. Puheenjohtaja ja sihteeri selvittävät asiaa. 
Vanhusneuvosto suosittelee influenssarokotteessa käyntiä.



6           
Eläkeliiton Satakunnan piirin kannanotto

Liitteenä  2 on Satakunnan piirin Eläkeliitto kannanotto liikuntatilojen käytöstä
sekä kiinteistöveron käytöstä.

Vanhusneuvosto käy keskustelua ko. asioista

Päätös Siikaisten kunnan osalta liikuntapaikat on eläkeläisille ilmaiset. 

Kiinteistöveron perustana oleva kiinteistöjen arvo määritetään kohtuulliseksi 
niin, että kiinteistöjen markkina-arvon aleneminen otetaan huomioon. 
Kiinteistövero ei saa olla kohtuuton rasite ikäihmisille. 

7                
Kevään 2021 tapahtumat

Vanhusneuvosto keskustelee kevään 2021 järjestettävistä tapahtumista.

Päätös Todetaan edelleen, että koronatilanteen vuoksi palataan asiaan myöhemmin.

8               
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta.                                                                   

          Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta.

Lausuntoa pyydetään seuraaviin kysymyksiin:

-Voidaanko esityksellä näkemyksenne mukaan parantaa ikääntyneiden 
 asemaa ja edistää ikääntyneiden oikeuksia?

-Onko teillä huomioita koskien valtuutetulle säädettäviä tehtäviä?

-Muut huomiot esitysluonnoksesta

Päätös Siirretään asia, mutta tarvittaessa valtuutetaan puheenjohtaja ja sihteeri 
antamaan lausunnon.

9           
Muut esille tulevat asiat

Päätös Esille ei tullut muita asioita.

Keijo Silvola Taisto Salo
puheenjohtaja sihteeri


	

