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Osallistujat: Taimi Piippo (pj.)  Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys ry  
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Armas Niemi   Pyhäjärven Eläkeläiset ry 
Eila Leppäharju  Pyhäjärven Omaishoitajat ja läheiset ry 
Kaija Parttimaa  Sotainvalidit ja omaiset       
Tea Jouhki   SRK:n diakoniatyö ja SPR (poistui klo 11.24) 
Raija Miettinen  Pyhäjärven vanhustenkotiyhdistys ja 

Suomenselän Muisti ry 
Sirpa Pesonen-Vuorisalo kaupunginhallituksen edustaja (poistui klo 11.40) 

Satu Oikarinen  sihteeri, yhteisöasiamies 

Kutsuttuna: Väinö Wassholm Pohteen vanhusneuvosto, varapj. 
 

Poissa: Virpi Jaatinen  Pohteen edustaja 
Jouni Tilli    kaupunginhallituksen edustaja 

 Sami Laukkanen  teknisten palveluiden edustaja 
 

 

Asiat 
 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.04 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. Ajankohtauskatsaus; hyvinvointijohtajan esittäytyminen ja jäsenten tuomat 
kuulumiset 

 
Hyvinvointijohtaja Jouni Tillin esittäytyminen siirtyi seuraavaan kokoukseen. 
 
Jäsenet kertoivat lyhyesti järjestöjen ajankohtaiset kuulumiset. Seurakunnalla ja järjestöillä 
säännöllinen toiminta jatkuu. Toimintaa Pyhäjärvellä (esimerkiksi kerhoja, retkiä ja muita 
kokoontumisia) on runsaasti, mutta useat yhdistykset kaipaavat lisää vapaaehtoisia 
mukaan toimintaan.  



 
 
Esitys: Vanhusneuvosto merkitsee esittelyn ja kuulumiset tiedoksi 
Päätös: Vanhusneuvosto merkitsi jäsenten tuomat kuulumiset tiedoksi. 
 

5. Vanhusneuvoston toimintakertomus 2022 
 
Sihteeri esitteli kokouksessa vanhusneuvoston toimintakertomuksen vuodelta 2022.  
 
Esitys: Vanhusneuvosto hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2022. 
Päätös: Vanhusneuvosto hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2022. 
 

6. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma/vuosikello vuodelle 2023 
 

Täydennettiin vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2023 sihteerin laatiman 
luonnoksen pohjalta. Toimintasuunnitelmaan täydennettiin jumalanpalvelusvuoron 
ajankohta, kevään kohtaamiskahvien paikat ja ajankohdat sekä entisen Selänteen alueen 
kuntien yhteistapaamisen ajankohta. Päätettiin, että Pyhäjärven vanhusneuvosto kutsuu 
Haapajärven ja Reisjärven vanhusneuvostot yhteiseen tapaamiseen Pyhäjärven 
kaupungintalolle maanantaina 24.4.2023 klo 10.00. 
 
Esitys: Vanhusneuvosto laatii toimintasuunnitelman vuodelle 2023. 
Päätös: Vanhusneuvosto laati toimintasuunnitelman vuodelle 2023. 
 

7. Alueellisen vanhusneuvoston ajankohtaiset asiat 
 

Kokouksessa oli kutsuttuna Haapajärven vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja 
sekä Pohteen vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Wassholm. Wassholm kertoi 
alueellisen vanhusneuvoston ajankohtaisista asioista. Pohteen vanhusneuvoston 
seuraava kokous on 2.3.2023. Ajankohtaisia asioita Pohteessa juuri nyt ovat mm. 
päätökset sotekeskuksista (aluevaltuusto) ja sosiaalipalveluiden tukipalveluiden 
myöntämisen perusteet (lausuntoluonnos). Merkittävää on, millä tavalla Pohteen ja kuntien 
vanhusneuvostojen välillä yhteistyö saadaan sujumaan. Muutoksia on tulossa esimerkiksi 
siinä, ettei Pohde tule nimeämään vakinaisia jäseniä kuntien vanhusneuvostoihin, vaan 
edustus Pohteelta on jatkossa saatavilla vain asiantuntijavierailun kautta. Keskusteltiin 
yhteisesti Pohteen ensimmäisen järjestöavustushaun onnistumisesta. Yleisesti on koettu, 
ettei avustusten hakuprosessi sujunut ilman ongelmia. Ohjeet olivat sekavat ja 
vaikeaselkoiset. Moni järjestö jäi tästä syystä kokonaan ilman Pohteen järjestöille 
suunnattua avustusta. Seuraavaa hakukierrosta varten toivottiin hakuohjeistuksen 
selkeyttämistä.  
 
Esitys: Vanhusneuvosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 
Päätös: Vanhusneuvosto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi. 
 

8. Esteettömyyskartoitus, aikataulu 
 

Keskusteltiin yhteisesti esteettömyyskartoituksen aikataulusta. 
 
Esitys: Annetaan kokouksessa 
Päätös: Vanhusneuvosto päätti, että esteettömyyskartoituksen aikatauluun palataan 
myöhemmin. 
 



9. Tiedoksi saatettavat asiat 
 

- Vanhusneuvoston sihteeri Satu Oikarinen on siirtymässä toisiin työtehtäviin. 
Viimeinen työpäivä Pyhäjärvellä on 24.2.2023. Yhteisöasiamiehelle kuuluvat 
tehtävät pyritään järjestämään osittaisin sijaisjärjestelyin ajalla 25.2.2023-
31.5.2023, kunnes Eeva Vaskilampi palaa hoitamaan yhteisöasiamiehen tehtävää. 

- Tämänhetkisen tiedon mukaan Pohteelta ei ole tulossa kuntien neuvostoihin 
pysyviä jäseniä, vaan hyvinvointialueelta on mahdollisuus tarvittaessa kutsua 
edustajia asiantuntijajäseninä esimerkiksi neuvostojen kokouksiin.  
 

10. Muut asiat ja jäsenten aloitteet 
 

Ei muita asioita. 
 

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.49. Seuraava kokous on merkitty 
toimintasuunnitelmaan syksylle 2023. 
 
 
 
Pyhäjärvellä 21.2.2023 
 
 
 
Taimi Piippo    Satu Oikarinen 
Vanhusneuvoston puheenjohtaja  Vanhusneuvoston sihteeri 
 
  
 
Kaija Parttimaa    Eila Leppäharju 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
 


