
PÖYTÄKIRJA 1/2016 

VANHUSNEUVOSTO  

Aika:  Tiistai 26.1.2016 klo 16.00 – 17.25 

Paikka:  Kunnantalo Valtuustosali, Pajamäentie 4, 23950  PYHÄRANTA 

Osallistujat:   Antti Impilä  puheenjohtaja 

Kirsti Kallio  varapuheenjohtaja 

 Aila Lehto   Eläkeyhdistyksen edustaja 

Markku Nurmi Eläkeyhdistyksen edustaja  

Maarit Ketola  Sihteeri, sosiaalijohtaja 
 

 
1.Kokouksen avaus 
 Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen 
 
 Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Päätös:  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Ikääntymispoliittisen strategian päämäärien toteutuminen/seuranta  

Ikäpoliittisen strategia on päivitetty vuonna 2015. 
Vanhusneuvosto haluaa tietää, miten strategia on toteutunut tähän mennessä. 
Kesäkuun 2014 kokouksessa on päätetty, että seuranta toteutetaan joka vuoden 
tammikuussa. Helmikuun 2016 Uutis-Ankkurilehteen on tarkoitus tehdä kooste siitä, 
miten strategia on toteutunut Pyhärannan kunnassa vuodelta 2015.  
 
Ehdotus: Käydään läpi strategian tavoitteiden toteutumista Pyhärannan 

kunnassa. 
 
Päätös:  Annetaan perusturvalautakunnan tehtäväksi tehdä kooste siitä, miten 

ikääntymispoliittinen strategia on toteutunut Pyhärannan kunnassa 
viime vuonna. 
Lisäksi käytäntönä on, että sosiaalijohtaja kertoo vuosittain toiminta-
kertomuksessaan vanhuspalveluiden tilasta. 
Myös vanhusneuvosto ja kunnan sosiaalijohtaja neuvottelevat asioista 
vanhusneuvoston palavereissa. Laatua seurataan säännöllisesti ja koko 
ajan viranhaltijoiden taholta.  

 
4. Vanhusneuvoston toimintaraha 
 

Perusturvalautakunta on päättänyt esittää kunnanhallitukselle erillisen toimintarahan 
(500e) myöntämisestä vanhusneuvoston käyttöön. Toimintarahan avulla 
vanhusneuvosto voisi järjestää toiminta-ja koulutuspäiviä vanhuksille. 
 
Ehdotus: Tehdään päätös, mihin summa käytetään 
 



Päätös: Järjestetään vanhusviikolla tiistaina 4.10.2016 tilaisuus esimerkiksi 
seurakunnalla, jossa mukana seurakunta, vanhusneuvosto, SPR ja 
eläkeläisyhdistys. Raha käytetään luennoitsijan palkkaamiseen 
tilaisuuteen. Tilaisuuden ohjelma suunnitellaan myöhemmin.  

 
5. Viimevuoden toimintakertomus (liitteenä) 

Ehdotus: Esitellään viime vuoden 2015 toimintakertomus 
Kokouksia tammikuussa, toukokuussa, elokuussa, marraskuussa, 
yhteensä 4 kokousta. Kokouksissa on käsitelty mm. vanhuspalvelulakia, 
ikäpoliittista strategiaa, kimppakyytiasioita, ystävärinkiä.  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 
6. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma 
 Ehdotus: Päätetään vuoden 2016 kokoukset ja toimintasuunnitelma 
 

Päätös: Vuoden 2016 tulevat kokoukset ovat: tiistaina 10.5. klo16.00, tiistaina 
6.9.2016 klo 16.00 ja tiistaina 15.11.2016 Kunnantalolla. 
Kokouksissa suunnitellaan mm. lokakuun tilisuutta, otetaan jokin aihe 
jokaiseen kokoukseen kuten esimerkiksi henkilökohtainen apu 
/avustajakeskuksen esittely. 
Seuraavassa kokouksessa päätetään kokouksen aiheet. 

 
7. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä 
 Kuntaan on perustettu vuoden alussa kuntouttavan työtoiminnan ryhmä. 

Ryhmässä toimii yhteensä 6-7 aikuista. Ryhmän jäseniä voidaan käyttää 
vanhusväestön apuna varsinkin kesällä esimerkiksi nurmikon-leikkuutöissä. 

 
 Ehdotus: Tiedoksi ym. asia 
 

Päätös: Vanhusneuvoston jäsenet voivat tiedottaa mahdollisuudesta saada 
puutarha-apua. Tarkoitus tiedottaa asiasta Ankkuri-lehdessä ennen 
toiminnan aloittamista. 

 
8. Seuraava kokous 

Ehdotus: Päätetään seuraavan kokouksen päivämäärä 
 
Päätös: Tiistai 10.5.2016 
 

 
 
9. Kokouksen päättäminen 

Ehdotus: Kokouksen päättäminen 
 
Päätös: Päätettiin kokous 17.25  
 
 

 
Pyhärannassa 1.2.2016 
 
 
Maarit Ketola 
Sosiaalijohtaja 


