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PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 
Vanhusneuvosto 
 

 

     
 
 

 PÖYTÄKIRJA 
 
Kokous Vanhusneuvoston kokous nro. 3/2020  
 
Aika ma 30.11.2020 klo 10.00–11.30 
 
Paikka Kaupungintalo, Valtuustosali 
 
Osallistujat Taimi Piippo, puheenjohtaja 
 Toivo Huhmarniemi, varapuheenjohtaja  
 Eila Leppäharju 
 Kaija Muranen 
 Raija Miettinen 
 Kaija Parttimaa  
 Kjell Kurtén, kaupunginhallituksen edustaja 
 Virpi Jaatinen, ppky Selänteen edustaja/ läsnä etäyhteydellä 
 Eeva Vaskilampi, sihteeri  
Poissa Minna Heinonen 
 Jukka Lehtosaari, sivistystoimen edustaja  
 Sami Laukkanen, teknisen toimen edustaja 
 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Ppky Selänne on 
ilmoittanut Henna Kaurasen tilalle uuden edustajan vanhusneuvostoon. 
Ppky Selänteen edustajana vanhusneuvostossa toimii Virpi Jaatinen. 

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 

työjärjestyksen hyväksyminen 
 

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

 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Muranen ja Kaija Parttimaa. 

 
4.  Ajankohtaiskatsaus, jäsenten tuomat kuulumiset 

 
Esitys: Vanhusneuvosto merkitsee esittelyn tiedoksi. 

 Päätös: Vanhusneuvosto merkitsi esittelyt tiedoksi. 
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5. Miten vanhustenviikko meni? 
 
Vanhustenviikkoa vietettiin 4.-11.10.2020 teemalla Onni on vanheta. 
Pyhäjärvellä viikko järjestettiin pääosin virtuaalisena. Mukana viikon 
järjestelyissä oli useita toimijoita. 
  
Sihteeri esitteli kokouksessa, kuinka virtuaalinen vanhustenviikko toteutui. 
 
Esitys: Vanhusneuvosto merkitsee esittelyn kuulluksi. 
Päätös: Vanhusneuvosto merkitsi esittelyn kuulluksi. 

 
6. Lausunto / Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 
vanhusasiavaltuutetusta 
 
Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta. 
 
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteena on 
ikäystävällisyyden edistäminen. Tavoitteeseen vastataan muun muassa 
perustamalla vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto. 
 
Esityksen tavoitteena on luoda itsenäinen ja riippumaton viranomainen, 
joka seuraisi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista laajasti 
kaikilla yhteiskuntasektoreilla ja toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden 
näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. 
 
Kyseessä olisi ikääntyneiden oikeuksia edistäviä ja valvovia viranomaisia 
ja muita toimijoita täydentävä viranomainen. Tavoitteena on välttää 
päällekkäisiä tehtäviä ja toimivaltuuksia muiden viranomaisten kanssa eikä 
esityksellä puututa olemassa olevien viranomaisten tehtäviin ja 
toimivaltuuksiin. 
 
Tavoitteena on luoda valtuutetulle hallinnollinen organisaatio, joka olisi 
linjassa muiden perus- ja ihmisoikeusalan erityisvaltuutettujen kanssa. 
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä 
julkaistuun lausuntopyyntöön 15.12.2020 mennessä. 
 
Liitteenä nro 1: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 
vanhusasiavaltuutetusta 
 
Esitys: Vanhusneuvosto esittää kaupunginhallitukselle mahdolliset 
huomiot kirjattavaksi oikeusministeriölle mahdollisesti annettavaan 
lausuntoon "Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 
vanhusasiavaltuutetusta". 
Päätös: Vanhusneuvosto esitti huomioita ja kysymyksiä luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta. 
Vanhusneuvoston tekemät huomiot ja kysymykset tulevat pöytäkirjan 
liitteeksi ja se toimitetaan kaupunginhallitukselle lausunnossa 
huomioitavaksi. 
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7. Vanhusneuvoston järjestämä puurojuhla 
 
Vanhusneuvosto on perinteisesti järjestänyt kaikille avoimen puurojuhlan 
joulukuun puolessa välissä. Tänä vuonna vallitseva koronatilanne luo 
haasteita puurojuhlan järjestämiselle.  
Vanhusneuvosto keskusteli kokouksessa puurojuhlasta ja muista 
korvaavista vaihtoehdoista. 
 
Esitys: Esitys annetaan kokouksessa. 
Päätös: Vanhusneuvosto ei järjestä tänä vuonna perinteistä puurojuhlaa 
koronavirustilanteesta johtuen. Vanhusneuvosto järjestää etätilaisuuden 
Teams-ohjelman kautta 15.12. klo 12.  Sihteeri hoitaa tilaisuuden 
järjestelyt. 
 
8. Tiedoksi saatettavat asiat 
- Vanhuspalvelulain muutokset 1.10.2020 
- Vapaaehtoisten viikko 30.11.-5.12.2020 
- Vanhus ja vammaisneuvostojen yhteiset jumalanpalvelusvuorot vuonna 
2021 ovat 8.8. ja 31.10.  
 
9. Muut asiat ja jäsenten aloitteet 
- Viime kokouksesta selvityksen jääneitä asioita: Biljardipöytä. Sihteeri 
on selvittänyt asiaa. Jos hankitaan uusi pöytä niin tulisi miettiä mihin pöytä 
sijoitetaan. Päätettiin että sovitaan asian tiimoilta tapaaminen ensi vuoden 
puolelle ja kutsutaan siihen eläkeläisjärjestöistä biljardipöydän käyttäjiä 
sekä nuoristoimesta Juha Aho paikalle. Sihteeri kutsuu palaverin koolle. 
- Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän uudistus. Keskusteltiin asiasta. 
Lisätietoja löytyy mm. ympäristo.fi sivustolta: https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteisto
n_jatevesien_kasittely 
- Videovisit. Selänteen kotihoidolla on olemassa etäyhteydellä toimivia 
käyntejä asiakkaille videovisit-laitteistojen kautta.1.12. tämän ohjelman 
kautta aloitetaan Joulukalenteri, johon kaikki laitteiston omistavat pystyvät 
osallistumaan. Myös jatkossa tulossa jumppaa/ aamunavausta ym. 
sisältöä asiakkaille. 
- Henkilömuutos. Toivo Huhmarniemi on pyytänyt eroa vanhusneuvoston 
tehtävistä. Hän hoitaa tehtävää tämän vuoden loppuun asti. Pyhäjärven 
Eläkeläiset ry esittää hänen tilalleen Pauli Sutista. Vanhusneuvoston 
sihteeri toimittaa tiedon kaupunginhallitukselle. 
- Selänteen vanhustyön strategian päivittäminen.  Ppky Selänne 
päivittää vanhustyön strategiaa yhdessä alueen vanhusneuvostojen 
kanssa. Ppky Selänne pyytää vanhusneuvostoa nimeämään 
yhdyshenkilön strategiatyöhön. Strategiatyö aloitetaan tammikuussa 2021. 
Vanhusneuvosto nimesi yhdyshenkilöikseen puheenjohtajan ja sihteerin.  
 
 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely
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10. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksesta ja päätti kokouksen klo 11.30. 
 
 
 
 Taimi Piippo   Eeva Vaskilampi 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 
  
 Kaija Muranen   Kaija Parttimaa 
 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


