
 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON kokous 1 / 2022  MUISTIO 

 

10.2.2022 klo 10.00 Kannuksen kaupungin virastotalo, valtuustosali. 

 

Sirkka Juusela-Pekkarinen, kaupunginhallituksen edustaja, puheenjohtaja x 

Pekka Huovinen, Kannuksen Sotaveteraanit ry x 

Ulla-Maija Karvonen, Kannuksen seurakunta 

Sinikka Katila, Eläkeliiton Kannuksen yhdistys ry x 

Sauli Konttila, Kannuksen ja Toholammin asumispalveluyhdistys ry x 

Marianne Kykyri-Känsäkoski, Kitinkannus x 

Pirkko Tuomaala, Lestijokiseudun reumayhdistys ry x 

Soile Utriainen, sosionomiopiskelija x 

Johanna Prokkola, sihteeri x 

 

Asialista 

 

1) Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Sirkka Juusela-Pekkarinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat 

tervetulleiksi. 

 

2) Avustusmäärärahan jakaminen 

Hyvinvointipalveluiden lautakunta jakaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa avustuksia muille 

hyvinvointia edistäville yhdistyksille. Avustusmääräraha on 20 000€ ja kevään aikana 

hyvinvointipalveluiden lautakunta päättää minkälaisilla jakokriteereillä määräraha jaetaan. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto antoi ideoita ja ajatuksia jakoperusteisiin:  

- ohjaajien palkkiot, tilavuokrat, tiedottaminen, luentopalkkiot, retkiavustukset ja 

matkakustannukset, hankinnat 

- yhdistykset, joilla on toimintaa Kannuksessa, voisivat hakea 

- osittain voisi mennä tapahtumien ja toiminnan mukaan, osittain harkinnan mukaan 

(esim. hankinnat)  

- hakemuksen liitteeksi toimintakertomus ja -suunnitelma sekä tilinpäätös 

 

3) Ikääntymispoliittisen ohjelman tekeminen Kannukselle 

- jäsenet voivat tutustua asiaan 

- neuvosto esittää, että hyvinvointipalveluiden lautakunta keskustelee asiasta 

 



 

4) Muut asiat 

- Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet ja pöytäkirjat nettisivuille. Jokainen voi 

halutessaan laittaa myös puhelinnumeronsa, josta kaupunkilaiset voivat tavoittaa 

vanhus- ja vammaisneuvoston asioissa.   

- Toivottiin kaupungin nettisivuille erillisiä seniorisivuja, mistä löytyisi tietoja ikäihmisille 

suunnatuista palveluista.  

- Luento järjestetään mahdollisesti huhtikuussa. Lestijokiseudun reumayhdistys ottaa 

järjestämisvastuun.  

- Yhdistysten ilta tulossa kevään aikana. Aiheena muun muassa avustukset.  

- Lumenauraukset haittaavat pihalle pääsyä vanhuksien osalta. Puheenjohtaja soitti 

Soiten palveluohjaajalle. Soiten kautta mahdollista saada lumiseteli, jos ei ole 

kotihoidon asiakas. Setelin voi hakea Soiten sivuilta palvelulomakkeella. Kotihoidon 

asiakkaiden polanteiden auraus Matti Salmelan kautta 

- Soiten sivuilta voi myös hakea ikääntyneiden päivätoimintaan mukaan.  

- Kitinkannuksessa on mahdollisuus tarjota vuorohoitoa omaishoitajien loman aikana 

tapahtuviin hoitojaksoihin. Pystyttäisiinkö vaikuttamaan siihen, millä paikkakunnalla 

hoitojakso tapahtuu? Vanhus- ja vammaisneuvosto selvittää missä kannuslaisia 

hoidetaan omaishoitajien lomajaksojen aikana. Sovittiin, että tehdään julkilausuma 

asiasta.  

- Seuraava kokous pidetään tarpeen mukaan, torstai klo 10 todettiin hyväksi 

ajankohdaksi. 

 

Kokous päättyi noin klo 12.15. 

 

Muistion laati Johanna 

 

 

 

 


