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PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Vanhusneuvosto

PÖYTÄKIRJA
Kokous

Vanhusneuvoston kokous nro. 1/2021

Aika

ti 26.1.2021 klo 12.00–14.41

Paikka

Kaupungintalo, Teams/kaupunginhallituksen huone

Osallistujat

Taimi Piippo, puheenjohtaja
Pauli Sutinen, varapuheenjohtaja
Eila Leppäharju
Kaija Muranen
Raija Miettinen
Kaija Parttimaa
Piia Tiitto
Kjell Kurtén, kaupunginhallituksen edustaja
Virpi Jaatinen, ppky Selänteen edustaja
Jukka Lehtosaari, hyvinvointipalveluiden edustaja
Eeva Vaskilampi, sihteeri
Hannele Koski, ppky Selänne
Satu Kangas, POPsote
Lotta Pellilä
Sami Laukkanen, teknisten palveluiden edustaja

Poissa
Asiat

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Puheenjohtaja toivotti
tervetulleeksi vanhusneuvostoon Pauli Sutisen sekä Piia Tiiton. Pauli
Sutinen jatkaa Toivo Huhmarniemen tilalla vanhusneuvostossa ja Piia
Tiitto Minna Heinosen tilalla. Lisäksi puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi
asiantuntijavieraat.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Työjärjestykseen lisättiin Muistiluotsin ja Karpalokodin
esittely. Hyväksyttiin työjärjestys.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Miettinen ja Kaija Muranen.
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4. POPsote -hankkeen ikäihmisten palveluiden kokonaisuuden
esittely
POPsote hankkeen ikäihmisten palveluiden kokonaisuutta esittelevät
projektikoordinaattori Satu Kangas ja ppky Selänteen terveys- ja
vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski.
Esitys: Vanhusneuvosto merkitsee esittelyn kuulluksi.
Päätös: Vanhusneuvosto merkitsi esittelyn kuulluksi.
Vanhusneuvosto lausui seuraavasti:
Eläkeläiset tuovat joka viidennen euron yhteiskuntamme
tuloverokertymään. Tämän lisäksi he tekevät työtä omaishoitajina,
lastenlastensa hoitajina ja monenlaisissa vapaaehtoistöissä, usein
korvauksetta. Tämän työn arvo on euroina mitattuna miljoonia.
Vanhusneuvostojen roolia tulisi vahvistaa päätettäessä ikäihmisiä
koskevista asioista kunnissa ja erityisesti päätettäessä sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksesta tulevissa maakunnissa.
Suuri osa ikäihmistä pystyisi asumaan itsenäisesti kotonaan elämänsä
loppuun saakka, jos he saisivat ennalta ehkäisevää varhaista tukea ja
kuntouttavaa toimintaa ja erityisesti perusterveydenhuollon lähipalveluja
sekä sosiaalisen elämän mahdollistamiseksi maksuttomia kokoontumisliikunta- ja virkistystiloja. Sivistynyt yhteiskunta huolehtii heikoimmistaan,
joka tulee pitää itsestään selvänä velvollisuutena, että elämänsä
ehtoopuolella apua ja hoivaa tarvitsevien tulee saada asiallista kohtelua ja
hoitoa sekä huolehtia käytännön osoituksena inhimillisyydestä ja
ylisukupolvisesta elämän arvostuksesta.
Lausunto toimitetaan POPsoten ikääntyvien palvelujen kehittämisohjelman
projektikoordinaattori Satu Kankaalle sekä saatetaan tiedoksi
kaupunginhallitukselle ja ppky Selänteen ikääntyneiden palveluille.
5. Vanhusneuvoston varapuheenjohtajan valinta
Toivo Huhmarniemi on pyytänyt eroa vanhusneuvoston jäsenyydestä ja
varapuheenjohtajan tehtävistä. Kaupunginhallitus käsittelee eropyyntöä
18.1.2021 klo 17 alkavassa kokouksessa. Kaupunginhallituksen asialista
sisältää myös ehdotuksen, jossa kaupunginhallitus pyytää
vanhusneuvostoa valitsemaan itse vanhusneuvoston varapuheenjohtajan.
Esitys: Vanhusneuvosto nimeää vanhusneuvostolle varapuheenjohtajan.
Päätös: Vanhusneuvosto nimesi varapuheenjohtajaksi Pauli Sutisen.

6. Ajankohtaiskatsaus, jäsenten tuomat kuulumiset
Esitys: Vanhusneuvosto merkitsee esittelyn tiedoksi.
Päätös: Vanhusneuvosto merkitsi esittelyt tiedoksi.
7. Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2020

Sivu 3 / 4

Toimintakertomus vuodelta 2020 esitellään kokouksessa.
Esitys: Vanhusneuvosto hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2020.
Päätös: Vanhusneuvosto hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2020.
8. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Laaditaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2021 sihteerin
laatiman luonnoksen pohjalta. Luonnos esitellään kokouksessa.
Esitys: Vanhusneuvosto laatii toimintasuunnitelman vuodelle 2021.
Päätös: Vanhusneuvosto laati ja hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle
2021. Sihteeri toimittaa toimintasuunnitelman vanhusneuvoston jäsenille.
9. Biljardipöytä
4.9.2020 pidetyssä vanhusneuvoston kokouksessa tuli esille, että
nuorisotiloissa oleva biljardipöytä on huonossa kunnossa. Biljardipöytä on
aktiivisessa käytössä kaikkien kolmen eläkeläisjärjestöjen toimesta.
Toiveena olisi saada uusi pöytä. Kokouksessa päätettiin, että asia
selvitetään.
Kokouksessa kuullaan selvitystyön tämänhetkinen tilanne.
Esitys: Päätösesitys annetaan kokouksessa.
Päätös: Vanhusneuvosto kuuli esittelyt aiheesta. Vanhusneuvosto esittää
kaupunginhallitukselle biljardipöydän hankkimista ikäihmisten käyttöön.
Lisäksi vanhusneuvosto esittää suunnittelua biljardipöydän sijoituspaikaksi
jatketaan.
10. Tiedoksi saatettavat asiat
- Sote-palvelustrategiatyöpaja vanhus- ja vammaisneuvostoille 9.2.2021
klo 13.30–15.00 etäyhteydellä. Työpajaa on mahdollista seurata kotoa tai
kaupungintalolla. Sihteeri tiedottaa asiasta tarkemmin lähempänä
ajankohtaa.

11. Muut asiat ja jäsenten aloitteet
- Suomenselän muisti ry:n toiminnanjohtaja Lotta Pellillä esitteli
Muistiluotsin ja Karpalokodin toimintaa. Tuleviin kokouksiin tullaan
pyytämään esittelyt myös Esperi hoivakoti Jaatiselta ja Attendo
Järvenhelmeltä.
- Vanhusneuvoston edustaja Pyhäjärven digituen verkostoon.
Vanhusneuvosto valitsi edustajakseen Taimi Piipon.
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12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokouksesta ja päätti kokouksen klo 14.41.

Taimi Piippo
puheenjohtaja

Eeva Vaskilampi
sihteeri

Raija Miettinen
pöytäkirjantarkastaja

Kaija Muranen
pöytäkirjantarkastaja

