
HÄMEENKYRÖN KUNTA  19.10.2022 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous 4/2022 

 

Aika: 25.10.2022, klo 17.00 – 19.30 

Paikka: Monitoimikeskus Sillan sininen luokka 

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  
Kyröskosken Setlementti, Tuuli Jokela (valittu uudeksi jäseneksi) paikalla 
Hämeenkyrön seniorit, Eija Anttila paikalla 
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 

- Jouko Hannu toimi edustajana tässä kokouksessa 
 
paikalla 

Hämeenkyrön Sotaveteraanit ry, Jouko Hannu paikalla 
Kyrösjärven seudun diabetesyhdistys, Anneli Ojala paikalla 
Sisukkaat, Marjatta Saarenmaa paikalla 
Kyrösjärven seudun Näkövammaiset ry, Sari Ryynänen 
- kokouksessa paikalla varajäsen Reino Leppänen 

 
paikalla 

Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry, Lauri Korpijaakko paikalla 
Hämeenkyrön seurakunta, Johanna Graeffe paikalla 
Vapaaehtoiset Rönsy ry, Arja Viitasaari paikalla 
Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry, Veijo Korhonen 
- kokouksessa Veijo Korhosta edustaa 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 paikalla 
Kunnanhallituksen edustaja, talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta paikalla 
Sihteeri Erja-Riitta Myllymäki paikalla 



 

 

 

1. Avaus 

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Riitta Palomäki toimii tämän kokouksen 

puheenjohtajana. 

Riitta Palomäki avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen. 

Todettiin läsnäolijat. 

Kyröskosken setlementin edustaja Tapani Ekstam oli eronnut jäsenyydestä ja 

hänen tilallaan oli uusi jäsen Tuuli Jokela. 

 

 

3. Lausunnon antaminen Hämeenkyrön kunnanhallitukselle yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvosuunnitelmasta 

• kunnanhallituksen pöytäkirjanote sekä siihen kuuluvat liite on toimitettu 

vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille s-postilla 6.10.2022. 

• pöytäkirjanote ja liite ovat myös muistion oheismateriaalina. 

Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Arja Viitasaari oli tehnyt 

lausuntoluonnoksen, jota täydennettiin lisäyksillä. 

Kunnanhallituksen edustaja talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta kertoi 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman etenemisestä kunnassa. 

 

 

4. Muut mahdolliset asiat 

 

• Vanhusneuvostopäivä 2022; vanhusneuvostot uusissa 

yhteiskunnallisissa rakenteissa, sposti välitetty 24.8.2022 

vanhusneuvoston jäsenille. 

Tilaisuuteen osallistuvat vanhusneuvoston varapj Arja Viitasaari ja 

vammaisneuvoston pj Riitta Palomäki. 

 

• Taysin apuvälinekeskuksen lähettämä s-posti koskien akuuttien 

huoltojen kokeilujaksosta (apuvälinekeskuksen huoltopilotti). Sposti 

lähetetty vammaisneuvoston jäsenille 24.8.2022. 

 

• Riitu Nykäsen (PirSOTE-hanke) lähettämä sposti koskien 

keskustelutilaisuutta 21.9.2022, klo 15-17, aiheena 

kuljetuspalveluohjeen sekä omavastuukonseptin luonnosten 

kommenttien koonti sekä asiakasosallisuus hyvinvointialueella. Sposti 

välitetty 26.8.2022 vammaisneuvoston jäsenille. 



Vammaisneuvoston pj Riitta Palomäki kertoi tämän 

keskustelutilaisuuden annista ja tulevista mahdollisista muutoksista. 

 

• Tervetuloa Hyvä Ikä -messuille 28.-29.9.2022; kirje ja esite lähetetty s-

postilla vanhusneuvoston jäsenille 29.8.2022. 

 

• Ikäinstituutin haaste: Vie vanhus ulos -kampanjan aikana 7.9.-

7.10.2022. Haaste välitetty vanhusneuvoston jäsenille 29.8.2022. 

Molemmat neuvostot olivat vastanneet tähän haasteeseen. 

 

• Perusturvapalvelujen selvitys mielenterveyskuntoutujien 

päivätoiminnasta. Selvitys on muiston oheismateriaalina. 

Tämä asia keskustelutti pitkään kokouksessa ja  

vanhus- ja vammaisneuvostot halusivat kuulla lisäselvityksiä tähän 

asiaan liittyen.  

 

• Kaikille pirkanmaalaisille avoin verkkoaivoriihi tulevaisuuden kotihoidon 

kehittämisestä 12.-25.9.2022. Tätä asiaa koskeva s-posti välitetty 

vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille 7.9.2022 kotihoidon päällikkö 

Sirpa Hiltusen pyynnöstä. 

 

• Vanhus- ja vammaisneuvosto ovat lähettäneet 9.9.2022 vetoomuksen 

Aito Säästöpankille Hämeenkyrössä lopetettujen kassapalveluiden 

korvaamiseksi. Vetoomus on muistion oheismateriaalina. 

- Aito Säästöpankin vastauskirje ja siihen liittyvä mainoskirje on 

lähetetty vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille tiedoksi 

10.10.2022. 

- vastauskirje on muistion oheismateriaalina. 

- keskustellaan Aito Säästöpankin ehdotuksesta järjestää yhteinen 

tilaisuus 

Vanhusneuvoston varapj Arja Viitasaari lupasi ottaa Aito 

Säästöpankkiin yhteyttä mahdollisen tilaisuuden järjestämisen tiimoilta. 

 

• Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 19.9.2022, 211 §:stä, edustajien 

valinta Pirkanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin. Ote on 

muistion oheismateriaalina. 

 

• Sposti Senioriliikkeen syyskauden seminaareista välitetty 

vanhusneuvoston jäsenille 22.9.2022. 

Vanhusneuvoston varapj Arja Viitasaari oli osallistunut seminaareihin ja 

kertoi siellä esille tulleista asioista. 

 

• Kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltusen sposti Aurinkorinteen tapahtumista 

vanhustenviikolla 3.-7.10.2022 välitetty vanhus- ja vammaisneuvoston 

jäsenille 22.9.2022. 



Vanhus- ja vammaisneuvostot olivat mukana vanhustenviikolla. 

 

• Ikäinstituutin Hyvinvointi-infon kutsu välitetty vanhusneuvoston jäsenille 

22.9.2022. 

Vanhusneuvoston varapj Arja Viitasaari oli osallistunut tähän 

tilaisuuteen. 

 

• Tampereen kaupungin vammaisneuvoston ja Tampereen seudun 

Näkövammaiset ry:n järjestämä esteettömyysfoorumi-tilaisuus 

26.10.2022, klo 12.30-16.00. Tätä koskeva sposti välitetty 

vammaisneuvoston jäsenille 11.10.2022. 

 

• Perussuomalaisten valtuutettu Janne Mäkinen on lahjoittanut 

lahjakortin renkaiden vaihtoon RengasCentteriin (Hämeenkyrö), 

lahjakortti arvotaan tässä kokouksessa kokoukseen osallistujien 

kesken. 

Lahjakortin voitti suoritetussa arvonnassa Anneli Ojala. 

 

• Erityislasten vanhemmat ovat lähestyneet vammaisneuvoston 

puheenjohtajaa Riitta Palomäkeä kysymyksellä, että miksi kunta ei 

halua tukea erityislasten vanhempaa palaamaan työelämään. 

Vammaisneuvoston pj Riitta Palomäki lähettää tätä asiaa koskevia 

kysymyksiä vammaispalveluiden päällikkö Leena Kyröjoelle. 

 

• Kuntalaisten infotilaisuus 19.11.2022 Vaikuta ja Voimaannu. Tähän 

liittyvän suunnittelupalaverin muistio (20.9. ja 11.10.) sekä mainosteksti 

tämän muistion oheismateriaalina. 

Tilaisuudesta laitetaan ilmoitus UutisOivaan (9.11. ilmestyvään 

lehteen) ja sähköpostiin muuta@hameenkyro.fi voi lähettää ennakkoon 

kysymyksiä 14.11. asti Tarja Soukolle, joka tulee kertomaan 

tilaisuuteen mikä muuttuu hyvinvointialueelle siirryttäessä. 

 

• Ikääntyneiden asumisen ennakoinnin etäluento, 23.11.2022, klo 14-

15.30. Tähän liittyvä sposti välitetty vanhusneuvoston jäsenille 

21.10.2022. 

 

 

5. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään Monitoimikeskus Sillan sinisessä luokassa 

13.12.2022, klo 17.00 alkaen. 

 

Erja-Riitta Myllymäki 

muistion laatija 

Tiedoksi: kunnanhallitus ja perusturvalautakunta 

mailto:muuta@hameenkyro.fi

