
HÄMEENKYRÖN KUNTA  8.2.2022 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous 

Aika: Tiistai 8.2.2022, klo 17.04 – 18.50 

Paikka: Monitoimikeskus Sillan ruokala 

Läsnäolijat kokouksessa: 

Vanhusneuvosto 

- Hämeenkyrön seurakunta, Johanna Graeffe 

- Hämeenkyrön-Viljakkalan Eläkeläiset ry, Raija Vaskelainen 

- Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry, Lauri Korpijaakko 

- Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön osasto ry, Jouko Hannu 

- Kyröskosken Setlementti, Tapani Ekstam 

- Hämeenkyrön seniorit, Eija Anttila 

- Vapaaehtoiset Rönsy ry, varajäsen Pia Toola 

- perusturvalautakunnan edustaja, vanhusneuvoston pj Mirka Löf 

- hallituksen edustaja, talous- ja hallintojohtajaTiina Paloranta 

- sihteeri Erja-Riitta Myllymäki 

 

Vammaisneuvosto 

- Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry, Lauri Korpijaakko 

- Hämeenkyrön seurakunta, Johanna Graeffe 

- Vapaaehtoiset Rönsy ry, Arja Viitasaari, varajäsen Pia Toola 

- Hämeenkyrö-Ikaalinen-Viljakkala Parkinson ryhmä, Ulla Hilden 

- Suomen ME/CFS yhdistys ry, Johanna Anttila 

- hallituksen edustaja, talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta 

- sihteeri Erja-Riitta Myllymäki 

 

Lisäksi kokouksessa oli vierailijana 

- valtuuston puheenjohtaja, Maarit Lepistö 

 

Kokouksessa eivät olleet läsnä seuraavat yhdistykset ja jäsenet: 

- Hämeenkyrön Sotaveteraanit ry 

- Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry 

- Invalidiliitto/Tampereen seudun Invalidit Akson ry 

- Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön Osasto ry 

- Kyrösjärven seudun diabetesyhdistys 

- Sisukkaat  

- Kyrösjärven seudun Näkövammaiset ry 

- Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry 

- Kyrösjärven seudun hengitysyhdistys ry 

- Hämeenkyrön Sarastus 

- perusturvalautakunnan edustaja, vammaisneuvoston pj  



1. AVAUS  

Edellisellä kerralla sovittiin, että puheenjohtajuus vanhus- ja 

vammaisneuvoston kokouksissa vaihtuu kokouksittain. Vammaisneuvoston 

puheenjohtaja Riitta Palomäki johti puhetta ensimmäisessä kokouksessa ja 

nyt on puheenjohtajana vanhusneuvoston puheenjohtaja Mirka Löf.  

 

Vanhusneuvoston puheenjohtaja Mirka Löf avasi kokouksen ja toivotti 

osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. 

 

 

2. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN 

 

Todettiin läsnäolijat ja samalla päätettiin siitä, että jatkossa kaikki sähköpostit 

vanhus- ja vammaisneuvostojen jäsenille voidaan lähettää normaalilla 

jakeluna, ei enää piilokopiona. 

 

 

 

3. VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN MAARIT LEPISTÖN PUHEENVUORO 
 

Valtuuston puheenjohtaja Maarit Lepistö esitteli itsensä ja kertoi työstään 

valtuuston puheenjohtajana. 

 

4. TOIMINTASUUNNITELMAN TEKO 
 

Käydään keskustelu toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022. 

 

• Tehdään yhteinen toimintasuunnitelma ja siihen mainitaan, jos on joku vain 

toista neuvostoa koskeva 

• Käydään läpi sähköpostilla tulleet esityksen toimintasuunnitelmaan, näistä on 

tehty erillinen yhteenveto, joka käydään läpi 

• Päätetään, mitä asioita otetaan lopulliseen toimintasuunnitelmaan 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli laajasti toimintasuunnitelmasta ja 

seuraaviin kokouksiin päätettiin kutsua asiantuntijoita kertomaan mm. mitä 

rahallista tukea järjestöt voivat hakea, infoa soteuudistuksesta ja tulevasta 

hyvinvointialueesta. 

- kansalaisopiston rehtori Pirkko Pilvinen 

- vammaispalveluiden päällikkö Leena Kyröjoki 

- kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltunen 

 

Kannatusta sai myös yhteisen retken järjestäminen nuorisovaltuuston kanssa 

naapurikuntaan tapaamaan heidän vanhus- ja vammaisneuvostoa sekä 

nuorisovaltuustoa. 



 

Osallistutaan kesällä Rönsyn mahdollisesti järjestämään toritapahtumaan.  

Osallistutaan Silta-foorumiin kirjastossa, jossa vanhus- ja vammaisneuvosto 

on esittelemässä toimintaansa ja osallistumassa keskusteluun. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto näki myös tarpeelliseksi esitteen painamisen, 

jossa lyhyesti kerrottaisiin heidän työstään. Esitteeseen tulee puheenjohtajien 

yhteystiedot sekä vanhus- ja vammaisneuvostoon kuuluvien yhdistysten 

nimet. Esite laitetaan näkyville nettiin sekä tulostetaan esim. 

terveyskeskuksen aulatiloihin. 

 

Laitettiin muistiin toimintasuunnitelmaehdotuksissa saadut hyvät vinkit 

luennoitsijoiksi. Kannustettiin jäseniä osallistumaan etätilaisuuksiin, joita eri 

järjestöt ja yhteistyökumppanit järjestävät. Sihteeri lähettää tiedot jäsenille 

kuntaan tiedoksi tulevista, neuvostoille suunnatuista tilaisuuksista.  

 

  

5. TIEDOKSI ANNETTAVAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

• Vesilahden vammaisneuvoston kutsu kehyskuntien vammaisneuvostoille sekä 

vammaispalvelupäälliköille yhteiseen Teams-kokoukseen 1.2.2022 

kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan tulevista muutoksista. 

 

• STM:n kysely vanhusneuvostoille iäkkäiden toimintakyvyn edistämisestä. 

Kyselylinkki lähetetty 13.1.2022 vanhusneuvoston puheenjohtaja Mirka Löfille 

vastattavaksi. Kyselyyn oli mahdollista lähettää vain yksi 

vastaus/vanhusneuvosto. 

 

• STM:n kysely vammaisten digitaalisen osallisuuden kartoittamiseksi. Kysely 

lähetetty vammaisneuvoston jäsenille vastattavaksi 13.1.2022. 

 

• Pirkanmaan liitosta tullut kutsu vammaisneuvostolle osallistua 

keskustelutilaisuuteen maanantaina 21.2.2022, klo 15-17.  

Aiheena on vammaispalvelut hyvinvointialueella – keskustelutilaisuus 

vammaisneuvostoille ja järjestöille. Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena 

ja siihen on mahdollista osallistua 1-2 henkilöä kustakin vammaisneuvostosta. 

Tilaisuuteen pitää ilmoittautua. Tähän tilaisuuteen osallistuvat 

vammaisneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

 

6. KOKOUKSESSA JÄTETTY ALOITE 

Kokouksessa vanhus- ja vammaisneuvosto jätti seuraavansisältöisen 

aloitteen: 

”Aloite Hämeenkyrön kunnalle 

Rakennetaan yhtenevä, esteetön jalkakäytävä terveyskeskuksen itäpuolelle 

niin, että vanhukset rollaattoreineen tai pyörätuolien kanssa pääsevät 



ulkoiluttavien omaisten kanssa esteettä kulkemaan terveyskeskuksen 

ympäri.” 

 

Aloite on kirjattu saapuneeksi kunnan asianhallintajärjestelmään ja se on 

lähetetty tiedoksi johtoryhmälle, annettu tiedoksi kunnanhallitukselle sekä 

lähetetty valmisteluun elinympäristölautakunnalle. 

 

7. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

Seuraava kokous pidetään 3.5.2022 klo 17.00 alkaen Monitoimikeskus Sillan 

ruokalassa. 

 

 

Erja-Riitta Myllymäki 

muistion laatija 

 

Tiedoksi: kunnanhallitus ja perusturvalautakunta 

 

 

 

 

 


