
 

Vanhus- ja vammaisneuvoston uuden toimintakauden ensimmäinen kokous. 

Aika ja paikka: 11.11. klo 13.00 alkaen Kannuksen kaupungin virastotalo, valtuustosali. 

 

Paikalla: Marianne Kykyri-Känsäkoski, Pirkko Tuomaala, Pekka Huovinen, Sinikka Katila, Sauli 

Konttila, Sirkka Juusela-Pekkarinen, Marianne Nivala, Johanna Sundvik, Johanna Prokkola. 

 

1) Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden esittely 

Sihteeri avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi vanhus- ja vammaisneuvoston uuden 

toimintakauden ensimmäiseen kokoukseen. Käytiin esittelykierros. 

 

2) Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 

Puheenjohtajaksi valittiin Sirkka Juusela-Pekkarinen. Varapuheenjohtajaksi Sauli Konttila. 

Sihteerinä jatkaa hyvinvointipäällikkö. 

 

3) Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma  

- Sirkka tiedustelee vanhus- ja vammaisneuvoston budjettia hallituksen kokouksessa. 

- Raasakan uuden koulun rakentamisen yhteydessä esteettömyys otetaan 

automaattisesti huomioon, mutta neuvosto voi vielä varmistella asiaa. Luettiin 

edellinen esteettömyyteen liittyvä julkilausuma. Pohdittiin pitäisikö tehdä jotain 

seurantaa asian edistymistä, tai onko sitä ollut? Kaupungintalon esteettömyys puhutti. 

Kitinvaparin uimahallin puoleiset ovet eivät ole hyvät pyörätuolilla liikkuvalle, eikä 

kuntosali ole saavutettava. Kitinkannuksen asiakkaat ovat huomanneet, että Kannuksen 

pieniin liikkeisiin ja kauppoihin on hankala päästä. Neuvosto voisi tehdä uuden 

julkilausuman liikkeille ja yksilöidä siihen havaitsemiaan ongelmia.  

- Ikääntymispoliittinen ohjelma Kannuksen kaupungille 

- Vanhus- ja vammaisneuvostojen tehtäviä muissa kunnissa: raportoi epäkohdista, on 

mukana asioiden valmistelussa, seuraa suunnitelmien toteutumista ja arvio palveluiden 

laatua ja riittävyyttä 

- Vanhustenviikolle jotain toimintaa, esim. päivätansseja  

 

4) Muut asiat 

 

- Johanna kertoi esityksestä, joka on talousarvion yhteydessä hyväksyttävänä: kaupungin 

hallintopalveluiden alla ollut avustusmääräraha (45 000 €) sotaveteraanien ja -

invalidien leskien ja puolisojen ruokailua, kotiapua ja kuntoutusta varten siirretään 

uudelle hyvinvointipalveluiden toimialalle jaettavaksi kaikkien hyvinvointia edistävien 

yhdistysten kesken.  Tämä tehdään, jotta avustusmäärärahan jakaminen olisi entistä 

tasapuolisempaa. Avustuksen jakoperusteet mietitään ensi vuoden alussa, jos tämä 



 

siirto tulee.  Vanhus- ja vammaisneuvostolta kuullaan mielellään ideoita ja ajatuksia 

mitkä nämä jakoperusteet voisivat olla. 

- Perinneyhdistys jatkaa Sotaveteraanien toimintaa vuoden 2022 jäljeen. 

- Puheenjohtaja esitti vanhuusoikeiden luennoitsijaa käymään Kannuksessa 

luennoimassa. KanTo voisi järjestää? 

- Vanhusten ja vammaisten edunvalvonta-asioita esille, esim. pankkiasiat ja Omakanta 

- Johanna Sundvik kertoi uusimmat kuulumiset Kitinkannuksesta. Kotirannan entiset tilat 

ovat muuttuneet Kitinkodiksi. Tällä hetkellä on 43 asukasta, joilla on Soitelta päätös 

tehostetun tuen asumisesta. Kitinkodissa on kuntouttavaa hoitotyötä, hoitajat osa 

asukkaiden ja omaisten arkea. Virkistystoimintaa järjestetään kerran viikossa ja 

fysioterapiaa sekä jumppaa myös kerran viikossa. Töissä tällä hetkellä 22 lähihoitajaa, 4 

sairaanhoitajaa, esimies. Korona-aika ollut haasteellista asiakkaille ja omaisille. 

Etälääkäripalvelut Pihlajalinnasta ollut toimivat ja nopeat. Ruoka tulee 

Kitinkannuksesta.  

- Auringonkukkakodissa on ollut hyviä kokemuksia. Yeti-tabletista. 

- Hyvinvoiva aikuinen -hankkeesta Marianne esitteli hankkeen toimintaa ja kertoi, että 

myös kaupungin liikuntapalveluissa on ikäihmisille toimintaa. Vertaisohjaaja-toimintaa 

yritetään ehkä taas käynnistää. Verkkokaupan saavutettavuus ikäihmisten parissa 

mietitytti. Hyvinvoiva aikuinen -hanke järjestää lauantaisin etäjumppaa ja Marianne 

toivoo, että kaikki neuvoston jäsenet menisivät ostamaan jumpan verkkokaupan 

kautta. Ongelmista voi ilmoittaa Mariannelle. Myös erityisliikuntaryhmien tarpeista 

otetaan mielellään ideoita vastaan. Seniori- ja erityisliikuntakorttien toiminta 

käynnistetään hankkeen puitteissa ensi vuoden alusta. Hankkeella on myös tulossa 

eläkkeelle jäävien kurssi. Ideointiin toivotaan myös neuvoston jäseniltä apua. 

Marianneen voi olla yhteydessä asian tiimoilta.  

 

 

5) Seuraavan kokousajankohdan valitseminen 

Seuraava kokous päätettiin pitää  27.1.2022 klo 10 Kitinkannuksessa. 

 

 

 


