
Sivu 1 / 3 

 
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 
Vanhusneuvosto 
 

     
 
 

 PÖYTÄKIRJA 
 
Kokous Vanhusneuvoston kokous nro. 2/2020  
 
Aika pe 4.9.2020 klo 12.30–13.50 
 
Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone/etäyhteys Teams 
 
Osallistujat  
 Toivo Huhmarniemi, varapuheenjohtaja  
 Eila Leppäharju 
 Kaija Muranen 
 Raija Miettinen 
 Kaija Parttimaa 
 Minna Heinonen  
 Kjell Kurtén, kaupunginhallituksen edustaja 
 Jukka Lehtosaari, sivistystoimen edustaja  
 Eeva Vaskilampi, sihteeri 
 Paavo Leskinen, varajäsen  
Kutsuttuna Arja Rantapelkonen, hyvinvointi-sote projektipäällikkö 
 Eila Rajala, kulttuurisihteeri 
 Nelli Kamunen, Digiloikalla kohtaamisiin -hanke 
Poissa:  Taimi Piippo, puheenjohtaja 
 Henna Kauranen, ppky Selänteen edustaja  
 Sami Laukkanen, teknisen toimen edustaja 
   
Asiat 
 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
 

Puheenjohtaja Taimi Piipon ollessa estynyt, kokouksen puheenjohtajana 
toimi varapuheenjohtaja Toivo Huhmarniemi. Puheenjohtaja avasi 
kokouksen ja totesi läsnäolijat. Uusi vanhusneuvoston 
kaupunginhallituksen edustaja Kjell Kurtén esittäytyi.  

 
 

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 Muranen. 
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4.  Ajankohtaiskatsaus, jäsenten tuomat kuulumiset 
 

Esitys: Vanhusneuvosto merkitsee esittelyn tiedoksi. 
Päätös: Vanhusneuvosto merkitsi jäsenten tuomat kuulumiset tiedoksi. 
Vanhusneuvosto päätti merkitä jäsenten tuomia asioita kohtaan muut asiat 
ja jäsenten aloitteet.  
 
 
5. Vanhustenviikko 4.-11.10.2020 
 
Vanhustenviikko vietetään 4.-11.10.2020 teemalla Onni on vanheta.  
Vanhustenviikon tapahtumien koordinoinnista vastaa kulttuurisihteeri Eila 
Rajala.  
  
Esitys: Vanhusneuvosto ohjeistaa Vanhustenviikon valmisteluissa. 
Päätös: Vanhusneuvosto ohjeisti Vanhustenviikon valmisteluissa. 
Päätettiin järjestää vanhustenviikon tapahtumia pääosin digitaalisin 
keinoin. Ohjelmaa on mahdollista seurata eri pisteissä, jos ei omista omaa 
laitetta. Vanhusten kirkkopyhän järjestämistä vanhusten viikolle toivottiin. 
Yhdistykset voivat ilmoittaa järjestämäänsä vanhustenviikon ohjelmaa 
kulttuurisihteerille. Kulttuurisihteeri kokoaa ne yhteisilmoitukseen.  

 
 
6. Tiedoksi saatettavat asiat 
- Vanhusneuvostopäivä 21.10.2020 (vain etäyhteys). Sihteeri laittaa 
vanhusneuvoston jäsenille Vanhusneuvostopäivän ohjelman lähempänä 
ajankohtaa.  
- Pyhäjärven digituenverkosto. Verkoston kokoaminen alkaa kaupungin 
digituen yhdyshenkilön Eeva Vaskilammen toimesta. 
- Koronavilkkuneuvontaa syyskuussa Yläympyrän tuvalla alkaen to 10.9. 
klo 12–13. Ilmoitus Pyhäjärven Sanomissa. 

 

7. Muut asiat ja jäsenten aloitteet 
- Nelli Kamunen esitteli Sydänyhdistyksen hallinnoimaa Digiloikalla 
kohtaamisiin hanketta. Hankkeen tavoitteena on tukea yhdistyksiä 
digiloikassa järjestettävien koulutuksien ja tuotetun materiaalin avulla. 
Koulutukset ovat yhdistyksille maksuttomia. Hanke kestää tämän vuoden 
loppuun.   
- Arja Rantapelkonen selvitti viime kokouksessa esille nousseita asioita. 
Taimi Nurminen toi esille omalääkärin tarpeen tehostetun palveluasumisen 
yksiköissä. Ppky Selänteeltä on vastattu, että tehostetun palveluasumisen 
sekä kotihoidon asiakkaiden hoitoa on keskitetty kahdelle lääkärille. 
Toinen selvitettävä asia oli, että laskutetaanko tulo- ja lähtöpäiviltä 
tehostetussa palveluasumisessa, kun asukas siirtyy tehostetusta 
palveluasumisesta esim. tilapäisesti vuodeosastolle. Päällekkäistä 
asiakasmaksua ei tule. Asia pohjautuu asiakasmaksulakiin. 
- Senioritalohanke. Kuusikkoaho Oy on suunnitellut rakentavansa 
senioritalon kaupungintalon viereiselle tontille. 4-kerroksissa talossa on 22 
yhteisöllisen asumisen vuokra-asuntoa. Kuusikkoaho hakee ARA-
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rahoitusta hankkeen toteuttamiseen. Jos rahoitus myönnetään, 
suunnittelutyö käynnistyy viimeistään marraskuussa, rakennustyöt alkavat 
ensi kesänä ja rakennus olisi valmis vuonna 2022. Paikallislehdissä on 
ollut hankkeesta juttuja. 
- Nuorisotilojen biljardipöytä on huonossa kunnossa. Pöytä on aktiivisessa 
käytössä usean eläkeläisjärjestöjen toimesta. Toiveena on, että pöydän 
voisi kunnostaa. Sivistysjohtaja lupasi selvittää asiaa.  
- Huoli ppky Selänteen hammaslääkäripalveluiden loppumisesta 
Pyhäjärvellä. Jos ei omista omaa autoa niin kuinka pääsee hoitoon, jos 
palvelua ei tarjota omalla paikkakunnalla. Hyvinvointi-sote projektipäällikkö 
vastasi: Ppky Selänteeltä edellytetään säästöjä. Ulkopuolinen konsultti on 
tehnyt ehdotuksen säästötoimenpiteistä. Selvitetään kuinka kaupungin 
vaikuttamistoimielimet voidaan osallistaa Selänteen konsultin esittämään 
palveluverkkouudistukseen. 
- Omaishoidon vuorohoidon tilanne. Onko vuorohoito kokonaan vielä 
keskitetty Reisjärvelle koronatilanteen vuoksi? Jos omaishoitoja sairastuu 
äkillisesti, miten nopeasti saadaan hoitaja hoidettavalle? Onko tähän 
toimintamallia? Selänteen edustajaa ei ollut kokouksessa, joten 
hyvinvointi-sote projektipäällikkö selvittää näiden tilannette Selänteen 
edustajilta. 
- Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmä. Onko kaikkien järven 
läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen hankittava jätevesijärjestelmä? 
Sihteeri selvittää asian. 
-  Riksapyörä ikäihmisten käyttöön on hankittu ja se on esillä Tavataanko 
Maitolaiturilla tapahtumassa ti.8.9. Riksapyörän kuljettajan tulee käydä 
Pyöräliiton järjestämä koulutus. Koulutusta ei saada enää tälle syksylle, 
joten koulutukset järjestetään ensi kevään aikana. Koulutusten jälkeen 
pyörä otetaan käyttöön. 

 
8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti kokouksesta ja päätti kokouksen klo 13.50. 

 
 
 
  
 
Toivo Huhmarniemi    Eeva Vaskilampi 
Kokouksen puheenjohtaja  Vanhusneuvoston sihteeri 
 
 
 
 
Eila Leppäharju    Kaija Muranen 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja  


