
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 
Vanhusneuvosto 
 

     
 PÖYTÄKIRJA 
 
Kokous Vanhusneuvoston kokous nro. 3/2022  
Aika to 19.5.2022 klo 10.30–11.45 
Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 
 
Osallistujat: Taimi Piippo (pj.),  Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys ry  

Taimi Nurminen (vpj.),  Pyhäjärven Seniorit ry 
Armas Niemi,  Pyhäjärven Eläkeläiset ry, poistui 11.23–11.26 
Eila Leppäharju,  Pyhäjärven Omaishoitajat ja läheiset ry 
Kaija Parttimaa,  Sotainvalidit ja omaiset       
Tea Jouhki,   SRK:n diakoniatyö ja SPR 
Raija Miettinen,  Pyhäjärven vanhustenkotiyhdistys ja 

Suomenselän Muisti ry 
Jenni Kumpumäki,  sihteeri, yhteisöasiamies 
Tiina Niemi,  hyvinvointipalveluiden edustaja 

Poissa: Virpi Jaatinen  Ppky Selänteen edustaja 
Sirpa Pesonen-Vuorisalo,  kaupunginhallituksen edustaja 

 Sami Laukkanen,  teknisten palveluiden edustaja 

Asiat 
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.  
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Hyväksyttiin työjärjestys. 
 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eila Leppäharju ja Kaija Parttimaa. 
 

4. Hyvinvointialueen vanhusneuvoston ehdokkaan nimeäminen 
 
Pyhäjärven kaupungin vanhusneuvostoa pyydetään nimeämään ehdokkaansa tulevaan 
hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.  
 
Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien 
vaikuttamistoimielinten jäsenistä niin, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan 
vähintään yksi edustaja. Lisäksi hyvinvointialue voi nimetä niihin muita asiantuntija tai -
vastaavia jäseniä. Aluehallituksen on huolehdittava edellä tarkoitettujen elinten 
toimintaedellytyksistä. 
 
Jotta tulevaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon saadaan monipuolisesti jäseniksi sekä 
miehiä että naisia, hyvinvointialue pyytää jokaista kuntaa esittämään yhtä miestä ja yhtä 
naista hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.  
 



Esitys: Vanhusneuvosto esittää nais- ja miespuolisen henkilön hyvinvointialueen 
vanhusneuvoston ehdokkaaksi  
Päätös: Vanhusneuvosto esitti hyvinvointialueen vanhusneuvoston ehdokkaaksi Armas 
Niemiä ja Taimi Piippoa.  
 
8. Muut käsiteltävät asiat  
-Neuvostojen Jumalanpalvelus su 29.5. Neuvoston jäsenet osallistuvat 
Jumalanpalvelukseen ja sen avustaviin tehtäviin. 3 vanhusneuvoston jäsentä on 
ilmoittautunut avustaviin tehtäviin.  
-Diakonin esittäytyminen. Tea Jouhki on aloittanut Pyhäjärven Seurakunnan diakonian 
viransijaisena. Tea esittäytyi ja kertoi seurankunnan toiminnasta. Ensi viikolla 
Lähimmäisen kammarin kevätkauden päättäjäiset. Lähimmäisen kammari ja Löytösoppi 
tauolla kesä- ja heinäkuun ajan.  
-Opetuspalvelujen sihteerin esittäytyminen. Tiina Niemi on aloittanut Pyhäjärven 
kaupungin opetuspalveluiden sihteerinä. Tiina edusti hyvinvointipalveluja 
vanhusneuvoston kokouksessa hyvinvointijohtajan tilalla. 
-Nativan toiminta. Sirpa Pesonen-Vuorisalo on välittänyt Nativa ry:n terveisiä 
vanhusneuvoston puheenjohtajalle. Nativa ry:n Tarinatuvan toiminta päättyy nykyisissä 
tiloissa vuokrasopimuksen päättyessä. Toiminta jatkuu uusissa tiloissa uuden hallituksen 
ja toimijoiden voimin. Nativa ry suunnittelee vuokraavansa entiset Yläympyrän tuvan tilat 
(Potilaspolku 2). Nativa ry toivoo, että heidän oman toimintansa lisäksi tilat olisivat muiden 
yhdistyksien käytössä ja tiloissa jatkuisi kaikille avoin kohtaamispaikkatoiminta. 
Yhteistyöstä ja tilojen hyödyntämisestä voi ottaa yhteyttä Elina Pesoseen. Pyhäjärven 
kaupunki avustaa Nativa ry:tä vuokrakuluissa vastaavalla summalla kuin edellisinä 
vuosina. Vanhusneuvosto pitää Nativa ry:n toimintaa erittäin tärkeänä ja kannustaa 
yhdistyksiä yhteistyöhön ja tilojen hyödyntämiseen. 
 
9. Jäsenten kuulumiset ja aloitteet 
 
-Hoitopolku ja hoitajien riittävyys. Selänteen ikäihmisten palveluiden hoitopolku ja 
hoitajien riittävyys kotihoidossa otetaan keskusteluun PPKY Selänteen ja 
vanhusneuvoston yhteisessä palaverissa. Vanhusneuvosto on esittänyt tapaamispyynnön 
kuntayhtymän johtajalle ja terveys- ja vanhuspalveluiden johtajalle.  
-Virkkulakodin avoimet ovet-päivät. Vanhuneuvosto toivoo, että Virkkulakodin 
valmistuessa Virkkulakodissa järjestetään ikäihmisille avoimen oven päiviä ja 
esittelytilaisuuksia. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.  
 
 
19.5.2022, Pyhäjärvellä 
 
 
 
Taimi Piippo    Jenni Kumpumäki 
Vanhusneuvoston puheenjohtaja  Vanhusneuvoston sihteeri 
 
 
Kaija Parttimaa    Eila Leppäharju 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
 


