
HÄMEENKYRÖN KUNTA  15.8.2022 

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksen muistio 3/2022 

Aika: 23.8.2022, klo 17.00 - 19.05 

Paikka: Monitoimikeskus Sillan ruokasali 

Kutsutut: 

Vanhusneuvosto 

Vanhusneuvoston pj Mirka Löf, perusturvalautakunnan edustaja paikalla 
Hämeenkyrön seurakunta, Johanna Graeffe paikalla 
Hämeenkyrön-Viljakkalan Eläkeläiset ry, Raija Vaskelainen paikalla 
Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry, Lauri Korpijaakko paikalla 
Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön osasto ry, Jouko Hannu paikalla 

Hämeenkyrön Sotaveteraanit ry, Jouko Hannu paikalla 
Kyröskosken Setlementti, Tapani Ekstam paikalla 

Hämeenkyrön seniorit, Eija Anttila poissa 
Vapaaehtoiset Rönsy ry, Arja Viitasaari, vanhusneuvoston vpj paikalla 
Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry, Riitta Palomäki paikalla 
Kunnanhallituksen edustaja, talous- ja hallintojohtajaTiina Paloranta paikalla 

Sihteeri, Erja-Riitta Myllymäki paikalla 

 

Vammaisneuvosto 

Vammaisneuvoston pj Riitta Palomäki, perusturvaltk:n edustaja paikalla 

Invalidiliitto/Tampereen seudun Invalidit Akson Ry, valitaan uusi jäsen?  
Kyröskosken Setlementti, valitaan uusi jäsen?  
Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön Osasto ry, Heikki Uusitalo 

- edustajana tässä kokouksessa Jouko Hannu 
 
paikalla 

Hämeenkyrön Sotaveteraanit ry, Jouko Hannu paikalla 

Kyrösjärven seudun diabetesyhdistys, Anneli Ojala paikalla 
Sisukkaat, Marjatta Saarenmaa paikalla 

Kyrösjärven seudun Näkövammaiset ry, Sari Ryynänen poissa 

Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry, Lauri Korpijaakko paikalla 

Hämeenkyrön seurakunta, Johanna Graeffe paikalla 

Vapaaehtoiset Rönsy ry, Arja Viitasaari paikalla 
Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry, Veijo Korhonen 

- edustajana tässä kokouksessa Riitta Palomäki 
 
paikalla 

Kyrösjärven seudun hengitysyhdistys ry, Janne Rantanen paikalla 
Hämeenkyrö-Ikaalinen-Viljakkala Parkinson ryhmä, Ulla Hilden paikalla 

Suomen ME/CFS yhdistys ry, Johanna Anttila, vammaisneuvoston vpj paikalla 

Hämeenkyrön Sarastus, Tuula Koskiranta 
- edustaja tässä kokouksessa Lauri Korpijaakko 

 
paikalla 

Kunnanhallituksen edustaja, talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta paikalla 
Sihteeri Erja-Riitta Myllymäki paikalla 
Vierailijat:  

Vammaispalveluiden päällikkö Leena Kyröjoki paikalla 
Kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltunen paikalla 



 

 

 

1. AVAUS  

Vanhusneuvoston pj Mirka Löf toimii tämän kokouksen puheenjohtajana. 

Mirka Löf avasi kokouksen ja toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleeksi. 

 

2. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN 

 

Hämeenkyrön Sotaveteraaniyhdistyksen edustaja vanhus- ja 

vammaisneuvostossa on Jouko Hannu (Hannu Valkaman s-posti 4.5.2022). 

Kyrösjärven seudun diabetesyhdistyksen uudeksi jäseneksi 

vammaisneuvostoon on valittu yhdistyksen kokouksessa 16.8.2022 Anneli 

Ojala. 

Tässä kokouksessa vierailijoina ovat vammaispalveluiden päällikkö Leena 

Kyröjoki ja kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltunen, jotka kertovat 

hyvinvointialueen valmistelusta. 

 

Kokouksen alussa puheenjohtaja piti nimenhuudon, jossa todettiin kokouksen 

osallistujat. 

 

3. KOKOUKSEN VIERAILIJOIDEN ESITYS 

 

Vammaispalveluiden päällikkö Leena Kyröjoen ja Sirpa Hiltusen esitys 

hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta vammaispalvelun ja kotihoidon 

osalta.  

Kokouksessa esitetty diaesitys on muistion liitteenä. 

 

4. EDUSTAJIEN VALINTA HYVINVOINTIALUEEN VAMMAIS- JA 

VANHUSNEUVOSTOON 

 

Vammaisneuvoston pj Riitta Palomäki kertoi hyvinvointialueelle 

perustettavista vanhus- ja vammaisneuvostosta.  

 

Vaikka virallista nimeämispyyntöä ei kuntaan ole vielä tullut, kokouksessa 

päätettiin valita edustajat ja varaedustajat molempiin hyvinvointialueelle 

perustettaviin neuvostoihin. 

Hyvinvointialueen vanhusneuvostoon valittiin edustajaksi vanhusneuvoston pj 

Mirka Löf ja varaedustajaksi vanhusneuvoston varapj Arja Viitasaari. 



Hyvinvointialueen vammaisneuvostoon valittiin edustajaksi 

vammaisneuvoston pj Riitta Palomäki ja varaedustajaksi vammaisneuvoston 

varapj Johanna Anttila 

 

5. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

• Vammaisneuvoston jäsenille välitetty materiaali s-postilla koskien 16.5. ollutta 

keskustelutilaisuutta koskien kuljetuspalveluja sote-uudistuksessa. 

Vammaisneuvoston pj Riitta Palomäki kertoi kuljetuspalveluiden 

uudistuksesta hyvinvointialueella ja mitä mahdollisia muutoksia on tulossa. 

 

• Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille on lähetetty s-postilla 6.6.2022 

Pirkanmaan liiton lähettämä tiedote: Iäkkäiden Tulevaisuuden kotona 

asumista tukevia palveluita kehitetään PirKOTI-hankkeen avulla. 

 

• Hoitotyön päällikkö Kati Kola-Huhtalan ja kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltusen 

antama selvitys koskien esteettömiä kuntosaleja Hämeenkyrössä. 

Spostivastaus 9.6.2022 on asialistan liitteenä. 

 

• Pirsote-hankkeen suunnittelija Riitu Nykäsen lähettämä s-posti (PirSote-

hanke) koskien kyselyyn vastaamista. Kysely liittyy kuljetuspalveluita 

koskevaan palvelunkäyttäjille suunnattuun kyselyyn. Sposti välitetty 27.6. 

vanhus- ja vammaisneuvostojen jäsenille. 

 

• Palautetta kuohkematkojen (Kuljetus- ja yhdistelykeskus) 

toimimattomuudesta. 

 

• Aito Säästöpankin toiminnan muutokset ja siitä aiheutuvat ongelmat 

pankkipalveluissa. 

Kokouksessa päätettiin, että vanhus- ja vammaisneuvosto laatii yhteisen 

kirjelmän palveluiden huononemisesta ja niistä ongelmista mitä tästä on 

seurannut. Mirka Löf, Johanna Anttila ja Riitta Palomäki laativat kirjelmän, 

joka laitetaan tiedoksi myös vanhus- ja vammaisneuvoston seuraavaan 

kokousmuistioon. 

 

• Yhdistysten toritapahtuma 6.8.2022. Arja Viitasaari ja Riitta Palomäki kertoivat 

palautteen toritapahtumasta.  

 

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Riitta Palomäen ja Arja Viitasaaren 

ehdotus neuvostojen infotilaisuudesta kuntalaisille. 

Vanhusneuvoston jalkautuminen, infotilaisuuden järjestäminen ja kysely- ja 

palautemahdollisuus kuntalaisille. Luento esim. hyvinvointialueen palveluista; 

mikä muuttuu – mitä uutta vuonna 2023. 

Monitoimikeskus Sillan ruokasali on varattu infotilaisuutta varten 19.11.2022 

klo 12.00 – 14.00. 

 



 

• Silta-Foorumitilaisuus 13.9.2022 klo 18 kirjastossa, aiheena valmistelussa 

oleva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.  

 

• Vanhusten viikko 2-9.10.2022 Yhdessä luontoon - joka iän oikeus. Kuinka 

vanhusneuvosto näkyy tällä viikolla esim. Aurinkorinteen 

päivätoimintakeskuksessa?   

Sirpa Hiltusen s-postivastaus sihteerille 25.8.2022: 

Aurinkorinteelle on tulossa ohjelmallinen viikko; luvassa on ns. VOI HYVIN -

messut eri toimijoiden kanssa ja erilaisia teemoja, joihin voi osallistua. Myös 

kotihoidon puolella järjestetään tähän Vanhusten viikkoon liittyvää toimintaa. 

Kun ohjelma saadaan valmiiksi, siitä laitetaan tietoa vanhus- ja 

vammaisneuvoston jäsenille sähköpostilla.  

 

• Keskustelua mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnasta.  Kokouksessa 

päätettiin lähettää tätä asiaa koskeva kysely sosiaali- ja terveysjohtaja Tarja 

Soukolle. 

 

• Vanhus- ja vammaisneuvoston esite tehdään valmiiksi ja siihen lisätään 

vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten yhteystiedot (yhdistyksen nimi, jäsen 

ja puhelinnumero). 

 

6. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

 

Seuraava kokous pidetään Monitoimikeskus Sillan ruokasalissa tiistaina 

25.10.2022, klo 17.00 alkaen. 

 

 

Erja-Riitta Myllymäki 

muistion laatija 

 

Tiedoksi: kunnanhallitus ja perusturvalautakunta 

 

 

 

 

 


