
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

ESITYSLISTA 2/2021 

Aika: maanantai 15.11.2021 klo: 13-14.35 

Paikka: Kunnantalo, 2. krs, kunnanhallituksen huone, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta 

 

Osallistujat:  Kaupinsalo Sirpa  puheenjohtaja  X 
 Lindroos Pertti    X 
 Luttinen Rauno    - 
 Valpola Veikko    X 
 Mäkinen Tiina     X 
 Kallio Kirsti     X 
 Raunela Anne     X 
 Uusi-Oukari Pirkko    X 
 Punna Seppo     X 

Ruohola Sirpa     X 
Piironen Hanna  sihteeri  X 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo13.00 puheenjohtajan toimesta 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
 

3. Vanhusneuvoston jäsenten esittely 
Pidettiin läsnäolleiden jäsenten esittelykierros 
 

4. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelmasta keskustelu 
Päätettiin, että vanhusneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, lisäksi kokous voidaan 
koolle kutsua tilanteen ja tarpeen mukaan useammin.  
Vanhusneuvosto on valmis laatimaan lausuntoja pyydettäessä ja toivookin, että heidän 
näkemystään kuultaisiin suunnitelmallisesti ikäihmisiin liittyvissä päätösasioissa. Vanhusneuvosto 
toivoo kuulevansa valtuustossa keskusteltuja asioita, ja Pirkko Uusi-Oukari esittää jatkossa 
kuulumisia valtuuston taholta.  
Yhtenä vanhusneuvoston toiminnan päätavoitteena on parantaa ikäihmisille suunnattua 
tiedonkulkua kaikin puolin. Koteihin jaettava UutisAnkkuri-lehti koetaan tärkeäksi 
tiedotusvälineeksi, mutta siinä on kehittämisen varaa (liian pieni fontti ym.). UutisAnkkuria ei 
myöskään aina jaeta joka talouteen. Vanhusneuvosto ei koe sähköisten kanavien olevan toimivia 
ikäihmisten tiedonkulkuväyliä.  
Vanhusneuvosto toivoo kuntaan ikäihmisille suunnattua liikuntaseteliä (jokin tietty summa, jolla 
kunta tukee taloudellisesti liikuntaan liittyvää ostoa), jota voisi käyttää lähialueen 
liikuntapaikkoihin. Liikuntaseteli tukee ikäihmisten toiminnallisuutta ja edesauttaa hyvinvointia. 
Asiasta on tarkoitus käydä Uusi-Oukarin taholta keskustelua seuraavassa valtuustoseminaarissa. 
Myös kuntoilulaitteiden uusinta kunnan kuntosalilla on työnalla.  



Vanhusneuvosto toivoo kuntaan lisää ikäihmisten kohtaamispaikkoja, ja näin ollen mahdollisuuksia 
lisätä sosiaalista kanssakäymistä. 
Keskustelimme erilaisista kerhoista ja ryhmistä, joissa voi kohdata vertaisiaan. SPR ja seurakunta 
ovat jatkaneet toimintaansa koronan jälkeen.  
 

5. Ikäihmisten joulujuhla ja päivätoiminta 
Ikäihmisten pikkujoulu järjestetään vapaaehtoistoimijoiden ja kunnan toimesta ke 24.11.2021 
klo10-14 Kaukan kyläkodilla. Juhlaohjelma sisältää mm.  vs. kunnanjohtajan puheen, joululauluja 
säestyksellä, jouluruokailun ja -kahvituksen, joulupukin vierailun ja lapsiryhmäesityksen. 
Tapahtuma on maksuton.  
Päivätoimintaa on tarkoitus järjestää kevätkaudella tavanomaiseen tapaan noin kerran 
kuukaudessa. 
 

6. Kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 
Jaettiin jäsenille kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Keskustelimme aiheesta, ja 
pohdimme, miten työntekijöiden hyvinvointia voitaisiin arvioida, jotta asiakkaiden hyvä 
palvelunlaatu voidaan taata. Lisäksi totesimme, että hoitoalan työntekijävaihtuvuus on valitettava 
asia, ja se vaikuttaa ikäihmisten hyvinvointiin negatiivisesti. 
 

7. Muut kokouksessa käsiteltävät asiat 
Keskustelimme vanhusneuvoston jäsenten kokouspalkkioista. Kokouspalkkio maksetaan jokaiselle 
jäsenelle (pl. vastaava viranhaltija ja seurakunnan edustaja). Kilometrikorvausten hakemista 
selvittelee allekirjoittanut. 
Jaettu esite (Virkistävä Vahvikelinja ikääntyneille) jokaiselle jäsenelle.  
Sovittiin pöytäkirjan tarkistuksesta. Sihteeri lähettää pöytäkirjan allekirjoittamattomana 
vanhusneuvostolle sähköisesti, johon voi tehdä muutoksia noin viikon ajan lähetyksestä. Mikäli 
korjausehdotuksia ei tule, se allekirjoitetaan ja lähetetään eteenpäin julkaistavaksi.  
 

8. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen 
Seuraava kokous järjestetään kunnan virastotalolla, kunnanhallituksen huoneessa 14.2.2022 klo13-
15.00. Lisäksi ensi vuoden kokousaikataulusta päätettiin seuraavaa: 16.5.2022 klo13-15.00, 
15.8.2022 klo13-15 ja 14.11.2022 klo13-15.00. Kokouspaikka aina sama.  
 

9. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 14.35. 
 
 

 

 
 
 
 
Hanna Piironen 
Vanhusneuvoston sihteeri, palvelu- ja kehityspäällikkö/sosiaalitoimi p. 044 738 3421 


