
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

PÖYTÄKIRJA 2/2019 

Aika: maanantai 17.6.2019 klo 14.00 

Paikka: kunnanhallituksen huone, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta 

Osallistujat:  Antti Heikinniemi puheenjohtaja  - 
 Reijo Hola   varapuheenjohtaja  X 

Antti Impilä  kunnan edustaja  X 
Kirsti Kallio  SPR   X 
Armi-Tuulikki Kraappa SPR   - 
Aila Lehto  Eläkeyhdistyksen edustaja  X 
Markku Nurmi  Eläkeyhdistyksen edustaja  X 
Riitta-Liisa Valpola Eläkeyhdistyksen edustaja  X 
Tiina Mäkinen  diakonissa   X 
Hanna Piironen palvelu- ja kehityspäällikkö, sihteeri X 

 

1. Kokouksen avaus  
Kokous avattiin klo14.00. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 
Käytiin läpi asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksia. Vastausten koonti ja analysointi on vielä kesken, 
joten kun yhteenveto valmistuu, Piironen esittelee sen seuraavassa vanhusneuvoston kokouksessa. 
Vastauksia oli yhteensä 28kpl.  

4. Ikäihmisten iloinen iltapäivä 
Päätettiin juhlan alustavaksi ajankohdaksi 10.10.2019 klo10-13, paikkana seurakunnan tilat. 
Mäkinen varmistaa tilan käytettävyyden. Työryhmään nimettiin Hanna Piironen, Tiina Mäkinen, 
Armi-Tuulikki Kraappa. Riitta-Liisa Valpola auttelee juhlapaikan koristelussa ja viimeistelyssä 
yhdessä muiden yhdistyksen jäsenten kanssa. Kysellään Marttojen halukkuutta tehdä ruoka. 
Työryhmässä käsitellään yksityiskohtia tarkemmin. Kutsu työryhmän tapaamiseen päätetään 
myöhemmin. Työnjako työryhmäläisten kesken edellisvuosien kaltainen. Tapahtuma järjestetään 
Valtakunnallisella vanhusten viikolla. Viikon teemana on Varaudu vanhuuteen.  

5. Palveluliikenne kesäaikana 
Keskusteltiin palveluliikenteestä ja sen käytöstä yleisesti, Piironen antoi siitä yleisinfon. Kesäaikana 
auto liikennöi keskiviikkoisin. Liikennöintiä mainostettu netissä ja UutisAnkkurissa sekä jaettu 
joitakin paperimainoksia suoraan koteihin. Kesäajan palveluliikenne on kokeilu. 

6. Palvelusetelin käyttöönotto ensi vuonna; siivous-/talonmiespalvelua koteihin 
Keskusteltiin, mitä asia käytännössä on ja mitä tarkoittaa palveluseteli. Asiaa valmistellaan tällä 
hetkellä ja se esitetään tänä vuonna hallitukselle. Vanhusneuvoston kannanotto oli se, että asia 
kokonaisuudessaan koetaan hyödylliseksi ja tärkeäksi, erityisesti kotona asumista tukevaksi ja 
auttavaksi. Ikäihmisten lisäksi palveluseteliä myönnettäisiin myös tietyin kriteerein esim. 
lapsiperheille. 

7. Ikäihmisten päivätoiminta, syyskausi 2019 
Järjestetään suunnittelupalaveri 13.8. klo14. Piironen toimii koollekutsujana. Tarkoituksena jatkaa 
toimintaa entisenlailla. 

8. Muut kokouksessa käsiteltävät asiat 



- SPR ja Martat aloittavat hoitokoti Onnenkarissa asukkaiden ulkoilutuksen 26.6. alkaen 2xkk:ssa. 
- palaute kunnantalon esteettömyydestä, portaita on paljon ja sisällä on sen vuoksi vaikea liikkua 
kerroksesta toiseen. Piironen vie palautteen eteenpäin. 
- keskusteltiin kunnan tilavuokrista, yhdistysten tukemisesta, kunnan lakisääteisistä 
kuljetuspalveluista yleisellä tasolla 

9. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen 
Päätettiin seuraavaksi kokousajankohdaksi 23.9.2019 klo14, paikkana kunnanhallituksen huone. 

10. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 15.24. 
 
 

 

 
 
 
 
Hanna Piironen 
palvelu- ja kehityspäällikkö p. 0447383421 


