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 PÖYTÄKIRJA 
 
Kokous Vanhusneuvoston kokous nro. 2/2017  
 
Aika  torstai 14.9.2017 klo 13.00–14.45 
 
Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 
 
Läsnä: Pirkko Hautala, puheenjohtaja 
 Toivo Huhmarniemi, varapuheenjohtaja  
 Eila Leppäharju 
 Raija Miettinen 
 Kaija Parttimaa 
 vs. diakoni Outi Reuter    
  
 Jukka Lehtosaari, sivistystoimen edustaja  
 Eeva Vaskilampi, hallintoimen edustaja/sihteeri 
 Sami Laukkanen, teknisen toimen edustaja 
 Aino Tapaninaho, PPKY Selänteen edustaja   
 
Lisäksi: Eila Rajala (läsnä kohtien 1-5 aikana) 
 Hannu Haapala (läsnä kohdassa 6) 
 
Poissa: Tyyne Tuikka    
 
Asiat 
 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Tehtiin 
 esittelykierros. Kierroksen aikana neuvoston jäsenet kertoivat myös
 edustamansa tahon terveisiä ja ajankohtaisia asioita. 

 
 

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. Vanhusneuvoston toiminnan ideointi 

 
Tarkastellaan vanhusneuvoston tehtäviä sekä jäsenten roolia neuvoston 
toiminnassa ja suunnitellaan tulevaa toimintaa kevään kokouksessa 
hyväksytyn vuosikellon pohjalta.  
 
Ehdotus: Vanhusneuvosto tarkastelee tehtäviään ja toimintaansa. 
 

 Päätös: Vanhusneuvosto tarkasteli tehtäviään ja toimintaansa.  
 

 
 

5. Vanhustenviikko 1.-8.10.2017 
 
 
Vanhustenviikkoa vietetään 1.-8.10.2017. Vanhustenviikon teema on 
Ikäpolvet yhdessä. 
 
Kulttuurisihteeri Eila Rajala esittelee Vanhustenviikolle suunniteltua 
ohjelmaa.  
 
Ehdotus: Vanhusneuvosto antaa evästyksiä vanhustenviikon tapahtumien 
suunnitteluun.  
 
Päätös: Vanhusneuvosto antoi evästyksiä vanhustenviikon tapahtumien 
suunnitteluun. 

 
 

6. Pyhäjärven kaupunkistrategia 
 
 Pyhäjärven kaupunki on uudistamassa kaupunkistrategiaa. 
 
 Strategiassa määritellään kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin 
 tavoitteet. Strategiassa tarkastellaan muun muassa kunnan asukkaiden 
 hyvinvoinnin edistämistä, palvelujen järjestämistä ja tuottamista sekä 
 elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämistä.    
   
 Hallintojohtaja Hannu Haapala ja vanhusneuvoston sihteeri esittelevät 
 asiaa tarkemmin kokouksessa. 
  

Ehdotus: Vanhusneuvosto antaa evästyksiä strategian suunnitteluun. 
 
Päätös: Vanhusneuvosto antoi evästyksiä strategian suunnitteluun. 
Ehdotukset koottiin liitteeksi. 

 
 
 



 
7. Tiedoksi saatettavat asiat 

  
 Sairaalan piha-alueelle valmistuu ikäihmisille suunnattu kuntoiluun ja 
 tasapainon harjoittamiseen tarkoitettu alue. Laitteiden lisäksi alueelle tulee 
 myös istutuksia. Liikuntatoimi antaa opastusta laitteiden käyttöön alueen 
 valmistuttua. Alue on valmis kesällä 2018. 
  
 Vanhusneuvosto ehdotti että voisiko alueen istutuksia tehdä 
 yhdessä vanhusten kanssa. 
  
 Kirjaston piha-alueelle on valmistumassa lähiliikuntapaikka. Alue valmistuu 
 syksyn aikana.   
  
 Puheenjohtaja kertoi että Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on kutsunut 
 Selänteen alueen vanhusneuvostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat 
 ja sihteerit yhteispalaveriin Haapajärvellä 19.9. 
 
 Vanhusneuvoston jäsenet on kutsuttu tutustumaan keskiviikkona 4.10. 
 klo 13 Lähdetien viriketoimintaan. 

 
 

8. Muut asiat ja jäsenten aloitteet 
  
 Vanhusneuvosto esittää tekniselle toimelle, että Pyhäjärvelle tehdään
 liikuntarajoitteisille sopiva esteetön ulkoilureitti.  

 
 

9. Kokouksen päättäminen 
  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45. 
 
 
 
 
  
 Pirkko Hautala   Eeva Vaskilampi 
 Vanhusneuvoston pj.  Vanhusneuvoston sihteeri 
 
 
  
 Eila Leppäharju   Kaija Parttimaa 
 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja  
 


