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PAIKKA:  Kannuksen kaupungintalon valtuustosali 

 

LÄSNÄ:  Sirkka Juusela-Pekkarinen, khallituksen edustaja, puheenjohtaja 

 Johanna Junno, hyvinvointijohtaja, sihteeri 

 Marianne Kykyri-Känsäkoski, Kitinkannus 

 Pekka Huovinen, Kannuksen Sotaveteraanit ry 

 Pirkko Tuomaala, Lestijokiseudun reumayhdistys ry 

 Sinikka Katila, Eläkeliiton Kannuksen yhdistys ry 

 Ulla-Maija Karvonen, Kannuksen seurakunta 

 

POISSA: Sauli Konttila, Kannuksen ja Toholammin asumispalveluyhdistys ry, varapuheenjoht. 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS, HYVINVOINTIJOHTAJA JOHANNA JUNNO ESITTÄYTYY 

Kannuksen kaupungin uusi hyvinvointijohtaja Johanna Junno esittäytyi ja kertoi 

hyvinvointipalvelujen toimialan ajankohtaisista asioista. 

 

2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi, koska paikalla on 6/7 jäsentä.  

 

3. MUISTION TARKASTAMINEN 

Sovittiin, että muistion tarkastavat ja allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. 

Tarkastuksen jälkeen muistio lähetetään kaikille jäsenille, kokouksessa läsnä olleille 

varajäsenille sekä julkaistaan kaupungin internet-sivuilla.  

 

4. VANHUSPALVELUSTRATEGIAN TEKEMINEN KANNUKSEN KAUPUNGILLE 

Keskusteltiin vanhuspalvelustrategian tarpeellisuudesta ja todettiin, että se voisi olla ikään 

kuin tietopaketti, johon on koottu yhteen mm. erilaisia palveluita. Käytiin hieman läpi 

muiden kaupunkien vanhuspalvelustrategioita. Päätettiin palata asiaan myöhemmin.  

 

5. KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN VANHUSNEUVOSTON ASIAT 20.9.2022 

KOKOUKSESSA 

Puheenjohtaja on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsen ja hän on 

menossa ko. kokoukseen. Puheenjohtaja kertoi lyhyesti, mitä asioita on kokouksessa esillä. 

Keskusteltiin kokouksessa tehtävistä nimityksistä eri toimikuntiin. Todettiin, että 

Kannuksesta olisi hyvä olla edustus ainakin yhdessä toimikunnassa. Puheenjohtaja esittää 

halukkuutensa yhden toimikunnan jäseneksi.  



 

6. IKÄINSTITUUTIN HAASTEESEEN ”VIE VANHUS ULOS” VASTAAMINEN 

Haaste on voimassa 7.9.–7.10.2022 

Keskusteltiin haasteen tiedottamisesta ja sovittiin, että siitä tiedotetaan kaupungin 

nettisivuilla ja jokaisen neuvoston jäsenten omissa kanavissa mahdollisuuksien mukaan. 

Johanna Junno vie asiaa eteenpäin kaupungille.  

 

7. MUUT ASIAT 

Sovittiin, että seuraava kokous on 21.11.2022 klo 10 Kitinkannuksessa. 

 

Esitettiin toive, että vanhus- ja vammaisneuvoston kokousmuistiot voisi laittaa kaupungin 

lautakuntien kokousten tapaan Dynasty-järjestelmään. Sovittiin, että asiaa selvitetään.  

Päätettiin laittaa kaupungin nettisivuille vanhus- ja vammaisneuvoston halukkaiden 

jäsenten yhteystiedot esille. Kerättiin yhteystietolista kokouksessa. Johanna Junno 

toimittaa listan eteenpäin sivuille laitettavaksi. Tavoitteena parempi saavutettavuus 

osallisuuden näkökulma.  

 

Keskusteltiin, että mikä olisi sopiva paikka muistiolle nettisivuilla ja todettiin, että nyt se on 

huonosti löydettävissä. Johanna Junno kertoi, että kaupungin nettisivuja ollaan 

uudistamassa ja on saatu lisäresurssia kaupungin viestintätiimiin, kun vastaava 

kirjastonhoitaja Tuulevi Borénin tehtävään on sisällytetty 50% viestintää. Tuulevi Borénin 

kanssa on jo keskusteltu asiasta. Keskusteltiin myös seniorisivujen mahdollisesta teosta 

kaupungin nettisivuille.  

 

Päätettiin laittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvoston muistiot. 

 

Keskusteltiin vuorohoitopaikoista. Puheenjohtaja aikoo ottaa esille hyvinvointialueen 

kokouksessa, että jokaisella kunnalla olisi vuorohoitopaikkoja.  

 

Esitettiin toive, että vanhus- ja vammaisneuvoston jäseneksi voitaisiin pyytää myös 

edustaja omaishoitajayhdistyksestä.  

 

 

Sirkka Juusela-Pekkarinen  Johanna Junno 

puheenjohtaja   sihteeri 

 


