
 

 

Kauhajoen vanhusneuvoston muistio 
 

Paikka: Kauhajoen päivätoiminta, Prännärintie 10 tai Teams:n kautta 
Aika 9.9.2022 klo 13-15 

 
1. Kokouksen avaus  

    
Todetaan läsnäolijat: 

           
 Heikki Järviluoma  jäsen, puheenjohtaja 
 Eila Hautamäki  jäsen 
 Risto Ranta   jäsen poissa 
 Anna-Liisa Ranta  varajäsen 
  Hilkka Puisto   jäsen 
 Marjo-Riitta Ahonen jäsen 

Heli Laitakari   jäsen, poissa 
 Riitta Myllyaho     jäsen  
 Urpo Paananen  jäsen, kaupunginhallituksen edustaja, poissa 
 Sinikka Mäkinen  jäsen, sihteeri 
 Anu Helin   kutsuttuna - estynyt 

Eija Liikamaa   kutsuttuna 
Niina Kiprianoff   kutsuttuna - estynyt 

 
  
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi ylläolevat läsnäolijat.  
   
  

2. Vs. päivätoiminnan ohjaaja Sanna Yli-Havunen kertoi LLKY:n 
päivätoiminnasta (ks. esite)  
- tutustuttiin päivätoiminnan tiloihin erityisesti kuntoutustilaa, joka on 
päivätoiminnan, kotikuntoutuksen ja talon sisällä olevien yksiköiden yhteiskäytössä 
 

3. Lautakunnan pj.;n Miko Mettälän esittäytyminen vanhusneuvostolle 
Mettälä estynyt  
 

4. Vanhus- ja vammaisneuvosta jäsenen valinta liikenneturvallisuustyöryhmään. 
Seuraava kokous ke 21.9.2022 klo 13.30 
Päätös: Valittiin ehdotuksen mukaisesti Marjo-Riitta Ahonen ja varalle Eila 
Hautamäki liikenneturvallisuustyöryhmään  
 

5. Hanna Jensenin luento yhteistyössä kansalaisopiston kanssa 

Päätös: vanhusneuvosto kannatti luennon järjestämistä yhdessä kansalaisopiston 
kanssa syksyn aikana, Niina Kiprianoff jatkaa tilaisuuden valmistelua. Sihteeri on 
yhteydessä Kiprianoffiin. Paikkana voisi olla sanssin kulttuuritalo. 

 

 



 

 

6. Ikääntyvän väestön hyvinvointi- ja palvelustrategia ja siinä yhteydessä 
väestön määrän kehitysnäkymät Kauhajoella (Eija Liikamaa) 

- esitys liitteenä 

 

7. Budjettikeskustelu 

Päätös: Vanhusneuvosto korostaa, että Hyte -rahat käytetään ennaltaehkäisyys: 
ikäihmisten virkistykseen huomioiden myös taajaman ulkopuolella olevat kylät eli 
mahdollisimman laajalle alueelle. 

Vanhusneuvosto peräänkuulutti testamenttirahojen perään – ne tulee käyttää 
testamentin mukaisesti.  

Vanhusneuvosto esittää vuodelle 2023 talousarvioon 12 000 € määrärahaa 
sisältäen kokouspalkko 

8. Neuvostojen vierailu Teuvalle 

Teuvan vanhus- ja vammaisneuvoston yhteinen tapaaminen ti 27.9 klo 11.30 
alkaen Parran Luontolaiturilla (Parrantie 27, 64700 Teuva). Aloitus lounaalla.  
 
tapaamiseen lähtevät: Eila Hautamäki, Marjo-Riitta Ahonen, Hilkka puisto, Eija 
Liikamaa, Heikki Järviluoma. Sihteeri ilmoittanut edellä olevat. Lähtö klo 10.30 
kaupungintalon edestä yhteiskyydityksellä. 
 

 
9. Aloite huonokuuloisten palvelujen parantamiseksi terveyspalveluissa 

 
Kuulohuoltokerhossa noussut esille huoli huonokuuloisten ja ikäihmisten 
terveyspalvelut – lähinnä automaattivastaajan kanssa asioidessa. Vastausta 
pyydetään kirjallisena. 
Keskustelussa nousi esille, että voiko vastaajaan saada selkeää, hitaasti etenevää 
puhetta – selkokieltä. Onko mahdollista saada oma vastauspolku selkokieltä 
tarvitseville esim paina 3 jos haluat selkokieltä 
Päätös: Puheenjohtaja Heikki Järviluoma vie asiaa johtokuntaan käsiteltäväksi. 
 
9.9.2022 kokous 
 
- Asia mennyt eteenpäin LLKY:n johtajalle pj:n toimesta. Sihteeri kyselee asiasta 

terveyspalvelujohtajalta, jotta saadaa kirjallinen vastaus aloitteen tekijälle. 
 

10. Muuta: 
  

 
Anu Helinin terveiset 
 
- 
 
 

 



 

 

Kaupunginhallituksen/ -valtuustossa meneillä olevat asiat 
- Urpo Paanasen terveiset, että tällä hetkellä ei ole vanhusneuvostoa koskevia 

asioita 
 

Tulevaisuuden Ikäohjelma -webinaari 31.5.2022 klo 10.00-14.00. 
- vanhusneuvostosta ei osallistuttu tähän 

 
Eduskunnan IKÄ-verkoston tilaisuus ma 23.5.2022 klo 10-12 
- vanhusneuvostosta ei osallistuttu tähän 

 
Vie vanhus ulos -kampanjan ULKOILUHAASTE 
Ikäinstituutti haastaa Sinut ulkoilemaan tukea ja seuraa kaipaavan iäkkään kanssa 
Vie vanhus ulos -kampanjan aikana 7.9.-7.10.2022 
 
Päätös: vanhusneuvosto haastaa kaupungin johtoryhmän 5.10. ulkoiluttamaan 
ikäihmisiä Sanssin palveluasumisyksikköön. Eija Liikamaa vie asiaa eteenpäin. 
Sihteeri yhteydessä palveluasumisyksikköön tarkemmin sopivasta ajankohdasta. 
Vanhusneuvosto osallistuu myös tähän – toteuttaa voi itse katsomalla tavalla, mutta 
aloitus kaikilla samasta pisteestä. Sihteeri on yhteydessä paikallisiin lehdistöön. 
 
XI HILJA-SEMINAARI: Hyvinvointialueet ja esteettömyys 
Hilja-seminaarin Seinäjoen Kirkonkranniin (os. Ala-Kuljun katu 1 B, Seinäjoki) 
maanantaina 10.10.2022 klo 9:00 – 15:30. 
 
Ilmoittautuminen: 
http://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/TapahtumaIlmoittaudu.aspx?id=367 viimeistään 
19.9. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan laskutusosoite (25 € 
laskutetaan ennakkoon). Laskutusosoite: Kauhajoen kaupunki/vanhusneuvosto PL 
100 61801 Kauhajoki 
 
Päätös: Merkataan tiedoksi. 
 

Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn odotusaika ajalta 1.1.–30.6.2022  

- merkataan tiedoksi 
 
Uusi tehokoulutus kuntien vanhusneuvostoille! 
ilmoittaudu verkkokoulutukseen 
osoitteessa https://www.lakivalmennus.fi/p/tehokoulutus-kunnan-
vanhusneuvostolle-verkkokoulutus/ 
Koulutus avataan koulutukseen ilmoitetuille 1-3 päivän kuluessa tilauksesta. 
Koulutus on osallistujan käytössä 30 vuorokauden ajan avaamista seuraavasta 
arkipäivästä lukien.  
Koulutuksen hinta on 79 euroa + alv 24 % per osallistuja ja kesto taukoineen noin 
1 tuntia 55 minuuttia. Koulutus laskutetaan koulutuksen avaamisen jälkeen.  
 
Päätös: vanhusneuvosto ei osallistu kys. tehokoultukseen 

 
 
TURVAA RAHASI – OPAS IKÄÄNTYNEILLE 
- sihteeri tulostaa kys. oppaan jäsenille omiin yhdistyksiin/ryhmille vietäväksi – 

jaettiin kokouksessa 
- löytyy netistä: suvanto_kortit_a5_opas_web.pdf (storyblok.com) 



 

 

 
Seuraava kokouksen ajankohta 
Seuraavaan kokoukseen lähetetään erillinen kutsu. 
 
 

 
 
Heikki Järviluoma     Sinikka Mäkinen 
puheenjohtaja      sihteeri 


