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Nakkilan vanhusneuvosto
Vanhusneuvoston toiminta ja tehtävät perustuvat toimintasääntöön, joka on hyväksytty
lokakuussa 2017 perusturvavaliokunnassa sekä kunnanhallituksessa.

Vanhusneuvoston jäsenet (ja varajäsenet)
Hintsala Aarne (Kankeri Voitto), Eläkeliiton Nakkilan yhdistys
Kurittu Marja-Riitta (Aalto Raili), Nakkilan kansalliset seniorit, vanhusneuvoston pj
Lukka Rauni (Jukka Kim), Nakkilan eläkkeensaajat ry
Perkkola Heli (Saarinen Irene), Suomen Punainen Risti, Nakkilan osasto
Tuomi Jenni (Vappula Lasse), Nakkilan seurakunta
Viinamäki Terttu (Tähti Sirkka), Nakkilan eläkeläiset ry, vanhusneuvoston varapj.
Mannila Eliisa, vastaava ohjaaja, Nakkilan kunta, vanhusneuvoston sihteeri

Kuvassa vasemmalta:
Eliisa Mannila, Terttu Viinamäki, Marja-Riitta Kurittu,
Rauni Lukka ja Aarne Hintsala
Kuvasta puuttuvat: Jenni Tuomi ja Heli Perkkola

Vanhusneuvoston kokoukset
Nakkilan vanhusneuvosto kokoontui kuusi kertaa vuoden aikana.
20.1.2020
13.3.2020
9.6.2020
24.9.2020
10.11.2020
9.12.2020

Vanhusneuvoston toiminta
Vanhusneuvosto oli suunnitellut järjestävänsä samat tapahtumat kuin aiempinakin vuosina eli ystävänpäiväkahvit, osallistuminen Nakkilan markkinoille, vanhustenviikon messutapahtumaan osallistuminen, vanhustenviikon kahvitilaisuus sekä joulupuuro ja lisäksi

vielä uutena tapahtumana liikunnallisen kevätkirmauksen. Koronan johdosta kaikki tilaisuudet jouduttiin kuitenkin peruuttamaan.
Koronankin aikana kokouksia pystyttiin pitämään lähes normaaliin tapaan, turvavälit huomioiden. Kokousten yhteydessä vanhusneuvoston jäsenet ovat käyneet aktiivista keskustelua edustamansa tahon toiminnasta. He ovat jakaneet tietoa sekä omia kokemuksiaan erilaisista toimintatavoista.
Lausunnot, kannanotot ja kirjelmät
Vanhusneuvosto osoitti kunnanhallitukselle lausunnon ikäihmisten asumisvaihtoehdoista.
Kunnanhallitus vastasi vanhusneuvostolle asiasta seuraavasti: ”Nakkilassa on keväällä
käynnistynyt palveluverkkoselvitys. Palveluverkkoselvityksen ytimessä on ikäihmisten palvelut ja asumisvaihtoehdot.”
Loppuvuodesta kunnanhallitus pyysi Vanhusneuvoston lausuntoa Eläkeliiton jättämään
kannanottoon. Eläkeliitto halusi kannanotossaan kunnan kiinnittävän huomiota kiinteistöverojen kohtuullistamiseen sekä liikuntapalveluiden maksuttomuuteen. Nakkilan vanhusneuvosto oli samalla kannalla Eläkeliiton Satakunnan piirin kanssa.

Viestintä ja tiedotus
Vanhusneuvoston sisäinen viestintä tapahtuu pääosin kokouksissa ja sähköpostin välityksellä.
Vanhusneuvoston järjestämät tapahtumat ilmoitetaan mm. eläkeläisjärjestöjen kokouksissa, yritysten ja liikuntakeskuksen ilmoitustaululla, Nakkilan kunnan nettisivuilla ja Facebookissa. Vanhusneuvoston kokousten pöytäkirjat löytyvät pöytäkirjan tarkastusten jälkeen kunnan nettisivuilta.

Osallistuminen seminaareihin ja koulutuksiin
Harjavallan vanhusneuvosto järjesti Keski-Satakunnan thky:n jäsenkunnille infotilaisuuden 10.11.2020 sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymälle. Tilaisuus järjestettiin etäyhteydellä ja Nakkilan vanhusneuvosto kokoontui liikuntakeskuksen
tiloissa.

Kehittäminen
Syksyllä 2019 käynnistettiin sivistysosaston kanssa yhteistyössä Mummolatoiminta Pakkalan koululla, joka jatkui Koronaan asti. Toiminnassa mukana oli kaksi eläkeläisjärjestöjen

edustajaa, jotka olivat paikalla iltapäivätoiminnassa joka tiistai. Toiminta koetaan tärkeäksi ja tarpeelliseksi, mutta toteutuksessa ilmeni haasteita. Idea ja toteutus kaipaavat vielä
jatkokehittämistä.
Nakkilan vanhuspalvelut ja Gery ry (Gerontologinen ravitsemusyhdistys) ovat viritelleet
yhteistyötä Nakkilan ikäihmisten hyväksi vuodelle 2021. Yhteistyö sisältäisi ravitsemustietoa sekä pienimuotoisia "kokkikursseja". Ravitsemustieto tulisi Gery ry:n taholta ja ruuanlaiton ohjaus kolmannen sektorin edustajalta. Kurssit on suunniteltu pidettäväksi yläkoulun kotitalousluokassa.
Alustavasti on suunniteltu, että kokkikurssit sisältäisivät neljä tapaamista vaihtuvin teemoin.
Vanhusneuvosto toimii hankkeen koordinoijana ja kokemusasiantuntijana.

