
HÄMEENKYRÖN KUNTA   21.2.2023 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous 1/2023  

 

Aika: 21.2.2023, klo 17.00 alkaen 17:07-19:18 

Paikka: Monitoimikeskus Silta, sininen luokka 

Kutsutut: 

Vanhusneuvosto 

Hämeenkyrön seurakunta, Johanna Graeffe poissa 

Hämeenkyrön-Viljakkalan Eläkeläiset ry, Raija Vaskelainen x 

Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry, Lauri Korpijaakko x 

Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön osasto ry, Jouko Hannu poissa 

Hämeenkyrön Sotaveteraanit ry, Jouko Hannu poissa 

Kyröskosken Setlementti, Tuuli Jokela poissa 

Hämeenkyrön seniorit, Eija Anttila, vanhusneuvoston puheenjohtaja x 

Vapaaehtoiset Rönsy ry, Arja Viitasaari, vanhusneuvoston varapj. x 

Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry, Riitta Palomäki x 

Kunnanhallituksen edustaja, talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta x 

Sihteeri, hyvinvointikoordinaattori Tuomo Kallio x 

 

Vammaisneuvosto 

Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön Osasto ry, Heikki Uusitalo poissa 

Hämeenkyrön Sotaveteraanit ry, Jouko Hannu poissa 

Kyrösjärven seudun diabetesyhdistys, Anneli Ojala poissa 

Sisukkaat, Marjatta Saarenmaa poissa 

Kyrösjärven seudun Näkövammaiset ry, Sari Ryynänen eropyyntö, 

poissa 

Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry, Lauri Korpijaakko x 

Hämeenkyrön seurakunta, Johanna Graeffe poissa 

Vapaaehtoiset Rönsy ry, Arja Viitasaari x 

Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry, Riitta Palomäki, 

vammaisneuvoston puheenjohtaja 

x 

Kyrösjärven seudun hengitysyhdistys ry, Janne Rantanen x 

Hämeenkyrö-Ikaalinen-Viljakkala Parkinson ryhmä, Ulla Hilden x 

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

Hämeenkyrön Sarastus, Tuula Koskiranta x 

Kunnanhallituksen edustaja, talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta x 

Sihteeri, hyvinvointikoordinaattori Tuomo Kallio x 

 



1. AVAUS  

• Puheenjohtaja Riitta Palomäki avasi kokouksen 17:07. 

 

2. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN 

• Todettiin läsnäolijat 

• Sari Ryynänen on pyytänyt eroa vanhus- ja vammaisneuvoston 

jäsenyydestä. Kyrösjärven seudun näkövammaiset ry. Ei ole nimennyt uutta 

jäsentä.  

• Kyröskosken Setlementin toiminta on päättynyt, yhdistys poistetaan 

vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenistöstä. 

 

3. KUULUMISET PIRKANMAAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOISTA 

• Perehdytyksessä 7.2.2023 yli 130 osallistujaa 

• Iso tietopaketti Pirhan toiminnan alusta ja sen vaiheista 

• Riitta Palomäki kertoi kuulumiset vammaisneuvoston kokouksesta 

13.2.2023.  

• Pöytäkirjat löytyvät Pirhan nettisivuilta: 

• Vammaisneuvosto, kokous 13.2.2023 | Pirkanmaan hyvinvointialue 

(cloudnc.fi) 

• Pirha.fi -> Tietoa meistä -> päätöksenteko -> esityslistat -> 

kaikki esityslistat ja pöytäkirjat -> toimielimet -> 

vammaisneuvosto 

• Eija Anttila kertoi kuulumiset vanhusneuvoston kokouksesta 15.2.2023 

• Pöytäkirjat löytyvät Pirhan nettisivuilta: 

• Vanhusneuvosto, kokous 15.2.2023 | Pirkanmaan hyvinvointialue 

(cloudnc.fi) 

• Pirha.fi -> Tietoa meistä -> päätöksenteko -> esityslistat -> 

kaikki esityslistat ja pöytäkirjat -> toimielimet -> 

vanhusneuvosto 

• Molemmat neuvostot kokoontuvat jatkossa kerran kuukaudessa 

 

4. TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

• Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli laajasti toimintasuunnitelmasta ja 

seuraaviin kokouksiin päätettiin kutsua asiantuntijoita kunnasta ja Pirhasta. 

Sihteeri hoitaa asiantuntijoiden kutsumisen. 

• Kunta 

• Elinympäristöpalvelut – asuinympäristö ja rakentaminen 

• Vapaa-aikapalvelut – vapaa-aikapäällikkö 

https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Vammaisneuvosto/Kokous_1322023
https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Vammaisneuvosto/Kokous_1322023
https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Vanhusneuvosto/Kokous_1522023
https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Vanhusneuvosto/Kokous_1522023


• Kirjastonjohtaja ja kulttuurikoordinaattori esittäytymään 

• Pirha 

• Aluevaltuutettu Katariina Pylsy 

• Ensiapu ja pelastustoimi 

• Palveluvastaavia, joilla on paikallistuntemusta  

• Kannatusta sai myös yhteisen retken järjestäminen nuorisovaltuuston 

kanssa Sastamalaan tapaamaan heidän vanhus- ja vammaisneuvostoa sekä 

nuorisovaltuustoa. Tapaamisen lisäksi myös vierailu Sastamalassa 

kulttuurikohteessa. Ajankohta kesällä. 

• Osallistutaan kesällä Rönsyn mahdollisesti järjestämään toritapahtumaan. 

Esittelemällä toimintaansa ja osallistumassa keskusteluun. Jalkaudutaan 

myös muihin tapahtumiin. Lisätään näkyvyyttä. 

• Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnasta on tehty esite vuonna 2022. 

Sihteeri päivitetään siihen ajantasaiset tiedot sekä kunnan uusi graafinen 

ilme.  

• Kannustettiin jäseniä osallistumaan etätilaisuuksiin ja -koulutuksiin, joita eri 

järjestöt ja yhteistyökumppanit järjestävät. Sihteeri lähettää tiedot jäsenille 

kuntaan tiedoksi tulevista, neuvostoille suunnatuista tilaisuuksista.   

• Esitellään neuvostoon kuuluvien järjestöjen toimintaa sisäisesti tulevissa 

kokouksissa. 

 

5. IKÄINSTITUUTIN IKILIIKKUJA VIIKKO 2023 

• Ikiliikkuja viikkoa vietetään viikolla 11. Sähköposti lähetetty neuvostoille 

1.2.2023.  

• Neuvostolaiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan 16.3. 

tapahtumaan. 

• Ei ajankohtana paikallista tapahtumaa. Suunniteltiin voisiko 

senioriliikkujille olla tapahtuma kesällä urheilukentällä. Päätettiin 

kutsua vapaa-aikajohtaja Mika Koskela seuraavaan kokoukseen. 

 

6. PALVELULIIKENTEEN KILPAILUTUS 

• Kunnanhallitus on valtuuttanut sivistyslautakunnan hoitamaan 

palveluliikenteen kilpailutuksen. Nykyinen sopimus päättyy syksyllä 2023. 

Kilpailutuksen hoitaa Tuomi Logistiikka. 

• Tiina Paloranta kertoi, että kysely palveluliikenteestä valmisteilla ja lähtee 

liikkeelle pikimmiten.  

• Kyselyä jaetaan internetin lisäksi paperisena ainakin 

palveluliikenteessä, kirjastolla, torituvalla ja aurinkorinteellä. 



• Kyselyä hyödynnetään kunnan määrittämien palvelukriteerien 

määrittämisessä, joiden mukaisesti Tuomi hoitaa kilpailutuksen. 

• Kunta saanut vuosien saatossa melko vähän palautetta 

palveluliikenteestä. Nyt toivotaan paljon vastauksia. 

 

7. TIEDOKSI  

• Lausunto huolesta Hämeenkyrön mielenterveyspalveluista toimitettu 

Pirhaan 8.2.2023. 

• Kansallisen ikäohjelman julkistusseminaari 9.3.2023. Viesti toimitettu 

vanhusneuvostolle 1.2.2023. 

• Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomus 2022 viety tiedoksi 

kunnanhallitukselle 23.1.2023.  

 

8. MUUT ESILLE NOUSEVAT ASIAT 

• Kuntalaisille suunnatussa digiohjauksessa menossa henkilövaihdos ja 

palvelussa pieni katko 

• ARA:n kysely senioriasumisesta toimitettu vanhusneuvostolle 

• Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma Pirhassa valmisteilla. 

• Hyvinvointikoordinaattori tiedottaa vanhusneuvostoa asian edetessä 

• Ehdotettiin ja ideoitiin; Esteettömyyspalkinto Hämeenkyröön. Jokainen 

neuvostojen jäsen tarkkailee esteettömyysasioista ja loppuvuoden 

kokouksessa valitaan palkinnon saaja.  

 

9. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

• Huhtikuussa 18.4.2023 klo 17:00 

• Kesäkuussa 15.6 tai 20.6 / Mahdollisesti retki Sastamalaan 

 

Tuomo Kallio 

muistion laatija 

 

 

Tiedoksi: kunnanhallitus 

 


