
 
 

VANHUSNEUVOSTO     
 
VIRTAIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 4/2020 
 
Aika  to 3.12.2020 klo 16.00-17.20 + etäyhteys 
 
Paikka:  Kokoushuone 371, Teams-kokous, 
 
Paikalla: Tuomo Jartti  Eläkeliiton Virtain Yhdistys ry, pj 

Irja Aho  Virtain Seniorit ry, varapj  
 Olli Jalava  Sotainvalidien Veljesliiton Virtain osaston ry 
 Riitta Kammonen Virtain Sotaveteraanit ry , poistui klo 17.01 
 Kari Vierikko  Virtain Eläkkeen saajat ry, etänä, poistui klo 17.06 

 Tapani Heinonen  Kaupunginhallitus, etänä, poistui klo17.06 
 Jaana Kallioaho  Teknisten palvelujen lautakunta 
 Terja Kellomäki Keiturin Sote Oy, etänä 

Tytti Majanen                       Perusturvalautakunta, etänä 
 Hanna-Leena Simonen vanhusneuvoston sihteeri 
  
 

1 § Kokouksen avaus; pj avasi kokouksen. 

 

2 § Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus: todettiin.   

 

3 § Tarkastettuiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

4 § Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 

vanhusasiavaltuutetusta: Vanhusneuvoston näkemyksen mukaan esityksellä ei edistetä 

ikäihmisten asemaa ja oikeuksia.  Kysymyksessä vanhusasiavaltuutetun tehtävistä 

vanhusneuvoston mukaan on ongelma, että valtuutetulla ei ole oikeuksia puuttua epäkohtiin. 

Muina esille tulevina asioina vanhusneuvosto toteaa, että valtuutetun tehtävän perustamisen 

sijaan tulisi kehittää olemassa olevia paikallisia toimintoja. 

 

5 § Käytiin läpi tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa: Vanhusneuvoston budjettia vuodelle 2021 

ei ollut vielä saatavana, joten se esitetään seuraavassa kokouksessa. Keskusteltiin siitä, että 

vanhusneuvoston tulisi voida olla mukana asioiden valmistelussa hyvissä ajoin. Tämän vuoksi 



 
neuvosto valitsee jatkossa keskuudestaan jäsenet seuraamaan eri lautakuntien toimintaa. 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. 

 

6 § Muut asiat: 

- Puheenjohtajan valinta: päätettiin, että nykyinen pj ja vpj jatkavat kauden loppuun 

- Hanna-Leena kertoi terveisiä PirSote- hankkeesta, järjestöjä tullaan ottamaan työhön 

mukaan 

- Tapani kertoi terveisiä digiasioista.  Seuraavaan kokoukseen tulisi kirjastonjohtaja Outi 

Ylinen mukaan esittelemään kirjaston palveluita digitukiasioiden kehittämisessä. 

- Keskusteltiin hissihankkeista kerrostaloihin sekä senioritalon rakentamisesta. 

Vanhusneuvosto pitää kummatkin hankkeet tärkeinä ikäihmisten sekä muun väestön 

asumisen kehittämisen kannalta. 

 

7 § Seuraavien kokouksen päivämäärä ja paikka: seuraava  kokous to 21.1.2020 klo 16. Mukaan 

kutsutaan sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen. 

 

8 § Kokouksen päättäminen: pj päätti kokouksen klo 17.20. 

 

 

Tuomo Jartti    Hanna-Leena Simonen  

Vanhusneuvoston puheenjohtaja  vanhusneuvoston sihteeri  

Liitteenä: Edellisen kokouksen pöytäkirja 


