
 
 

VANHUSNEUVOSTO    PÖYTÄKIRJA 5/2018 
 
 
VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 
 
Aika  6.9.2018 klo 16.30 (kahvitus klo 16)  
 
Paikka:  Rajaniemi Siekkissali, Virrat  
 
Paikalla Irja Aho   Virtain Seniorit ry 
 Kirsti Perähuhta, varajäsen Virtain Seniorit ry, poistui klo 18.10 
 Olli Jalava   Sotainvalidien Veljesliiton Virtain osaston ry 

Tuomo Jartti   Eläkeliiton Virtain Yhdistys ry 
Tauno Vuorenmaa, varajäsen Eläkeliiton Virtain Yhdistys ry, poist.klo 18.10 

 Riitta Kammonen  Virtain Sotaveteraanit ry  
 Kari Vierikko   Virtain Eläkkeen saajat ry 
 Matti Lahtinen, varajäsen  Virtain Eläkkeensaajat ry 
 Tapani Heinonen   Kaupunginhallitus 
 Armi Hänninen, varajäsen  Kaupunginhallitus 
 Jaana Kallioaho   Teknisten palvelujen lautakunta 
 Terja Kellomäki  Keiturin Sote Oy 
 Tytti Majanen   Perusturvalautakunta, poistui klo 17.30  
 Hanna-Leena Simonen  vanhusneuvoston sihteeri 
 
  
1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen työjärjestysmuutos siten, että Kaisa Vanhala ja 

Leena Sara-aho esittelevät ensin messuja ja Tarja Pajusen esitys on sen jälkeen. 
 
2 § Todettiin kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus. 

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

4 § Messutapahtuma: Yhdessä Treffit 2018 

 Kaisa Vanhala ja Leena Sara-aho esittelivät Yhdessä Treffejä. Messut ovat 

mahdollisuus yrityksille esitellä palveluitaan ja yhdistyksille tiedottaa toiminnastaan. 

 tarkoitus on rikkoa eri ikäluokkien välisiä rajoja. 

 juontaja Saara Koivunen, pääesiintyjänä Ahti Jokinen ja Mummodisco ry. 

 keskusteltu osallistuuko vanhusneuvosto tapahtumaan – päätettiin osallistua. 

 

5 § Tarja Pajunen Eläkkeensaajien Keskusliiton sosiaalipoliittinen asiantuntija: Vanhusneuvostojen 

rooli tulevissa maakunnissa: 

 kunnalliset vanhusneuvostot säilyvät ja niistä muodostetaan maakunnalliset 

vanhusneuvostot, koska ikäihmiset pysyvät peruskunnissa. 



 
 maakunnallisten vanhusneuvostojen tehtävien tausta samanlainen kuin 

kunnallisissa vanhusneuvostoissa. 

 kannanotto erilaisiin asioihin, lausunnot 

 vanhusneuvostoilla ei ole valtaa, mutta niitä pitää kuulla 

 kuntalakiin jää vanhusneuvostopykälä voimaan 

 vanhuspalvelulaki turvaa ikäihmisten osallistamisen ja kuulemisen ikääntyneiden 

määrä kasvaessa 

 Pajunen esitteli asiakasmaksulain uudistuksesta asiaa 

 opas maakunnallisista vanhusneuvostoista jakoon jäsenille. 

6 § Muut asiat 

 vanhusten viikko: messut aloittavat vanhusten viikon, vanhusneuvosto siellä esillä. 

Työryhmä tekee tarkemman suunnitelman. 

 Voimaa vanhuuteen hankkeessa: Vie vanhus ulos, palaveri tulossa 10.9, jatko 

suunnitellaan sen jälkeen työryhmän toimesta.  

 

7 § Seuraavien kokousten päivämäärät ja paikat  

 25.10 klo 16 päivätoiminta Sipiläntie 3 

 

8 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.41. 

 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi:  
 
 
 

Kari Vierikko   Hanna-Leena Simonen 
puheenjohtaja  sihteeri  

 
 
 
 

    
 
 
 


