
 

 

Kauhajoen vanhusneuvoston muistio 
 

Paikka: Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 tai Teams:n kautta 
Aika 23.11.2022 klo 14-16 

 
1. Kokouksen avaus  

    
Todettiin läsnäolijat: 

           
 Heikki Järviluoma  jäsen, puheenjohtaja 
 Eila Hautamäki  jäsen, poissa 
 Risto Ranta   jäsen  
 Hilkka Puisto   jäsen 
 Marjo-Riitta Ahonen jäsen, poistui klo 15.35 

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

Eija Liikamaa   kutsuttuna 
 
  
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi yilläolevat läsnäolijat.  
   
  

 
2. Lautakunnan pj.;n Miko Mettälän esittäytyminen vanhusneuvostolle 

- Hyvinvointilautakunnan pj. oli estynyt tulemasta kokoukseen. 
 

3. Hanna Jensenin luento yhteistyössä kansalaisopiston kanssa ks. liite 

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

Tilaisuudesta lähetetään kutsu jäsenille. Paikka vaihtunut Kauhajoen yläkoulun 
auritorioksi. Lehti-ilmoitus laitetaan Suupohjan sanomiin ja Kauhajoki -lehteen. 
kustannukset ovat n. 400€, jotka menevät projektirahoista. 

 

4. Budjetti vuodelle 2023 (Eija) 

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 kokouspalkion. 

kokous 23.11.2022 

Vanhusneuvosto siirtyy vuoden 2023 talousarviossa Hyvinvointilautakunnan 
alaisuuteen. Budjettiin varattu 2500€ kokouspalkkioihin tarjoiluineineen ja 7000 € 
osallistavaan toimintaan. Vuonna 2023 Kauhajoella painopisteet ovat: 
Ikäystävälliseen kunta (sisältäen etsivätyön) ja Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma. 

Järjestöavustukset tulevat jatkossa Hyvinvointialueelta (HVA). Avustukset 
haettava joko yksin tai yhdistykset yhdessä. 

 

5. Neuvostojen yhteinen kokoontuminen alkuvuodesta 

Tavoitteena kokoontua neljän kunnan alueelta ja ajetaan yhteisiä asioita yhdessä 
HVA:lle. Vuoden 2023 kokoontuminen pyritään järjestämään alkuvuodesta. 

 
6. 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. 
 
23.11.2022 kokous 
 
- vastaus 21.5.2022 puheenjohtajalle: 

Hei, 
 
Kiitos yhteydenotosta ja aloitteesta huonokuuloisten palvelujen parantamiseksi! 

 
TeleQ-takaisinsoittojärjestelmä on LLKY:ssä ja laajemmin myös tulevalla hyvinvointialueella 
käytössä. Nauhoituksesta ei ole järjestelmässä mahdollista luopua, mutta voimme nyt aloitteen 
saatuamme nauhoittaa vastaajaviestejä järjestelmään uudelleen ja yrittää siten parantaa ja sel-
keyttää äänitysten laatua. Vastaanoton henkilökunta voi myös opastaa TeleQ:n käyttöön ja ta-
kaisinsoiton jättämiseen paikan päällä tai antamalla kirjallisen ohjeen. TeleQ toimii aina samalla 
tavalla. 
 
Klinik -sähköinen yhteydenotto on käytössä 24/7 
(http://www.llky.fi/fi/palvelut/terveyspalvelut/laakarinvastaanotto-ja-paivystys.link). 



 

 

Jos asiakkaalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä tietokoneen kautta, niin Klinikistä voi laittaa yh-
teydenotto- tai palvelupyynnön asiakkaan ei-kiireellisissä asioissa. 
 
Asiakkaalla on myös aina mahdollisuus asioida vastaanotolla suoraan tulemalla henkilökohtai-
sesti paikan päälle. 
 
Ystävällisin terveisin, 
Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja 
Tuula Kallio, vastaanottopalveluiden osastonhoitaja 
Tarja Toivonen, hoitotyönjohtaja 
 
 

7. Muuta:  
  

 
Anu Helinin terveiset 
- 
 
Kaupunginhallituksen/ -valtuustossa meneillä olevat asiat 
Fortumin osakkeiden myynti meni käsittelyyn uudelleen. Harkinnan varainen 
valtionosuus on tälle vuodelle 800 000€. 
 
 Valtiolta tulossa enemmän rahaa kuin aiemmin. Tänä vuonna tullut 227 000€ ja 
ensi vuonna tulossa 238 000 €. Tässä käytössä ns. hytekerroin eli kannusteraha, 
jossa huomoidaan mm. sairastavuus,  eri-ikäisten osuus. Palvelun supistaminen 
vaikuttaa myös vähenevästi valtiolta tulevaan rahaan. Voimaa vanhuuteen 
hankkeeseen tulossa jatkoa.  

       
Kauhajoella tehty palvelurakenneselvitys, josta tulossa info -tilaisuudet kuntalaisille. 
Selvityksessa keskitytään kasvatus- ja opetusverkkoon. Selvitys vaikuttaa joltain 
osin myös ikäihmisten palveluihin esim. kylätoimintaan. 
 
Kirjastoauton palvelun kehittäminen etenee pikkuhiljaa. 
 

 
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 palveluasumisyksikkö    ön. 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. 
 
23.11.2022 haaste peruustui molemminlla kerroilla huonon sään ja tartuntatautien 
levinneisyyden vuoksi. Kolmatta kertaa ei enää sovittu. 
 
HVA:n alueen vanhusneuvoston kokous 1.12.2022 
Pj. tuo sieltä terveiset seuraavaan kokoukseen. Kokouksessa 17 jäsentä: puolet 
eläkeliitoista. Sukupuolijakauma tasan. Puheenjohtajana toimii Paavo Latva-Rasku. 
Kokouksiua on n. 4-5 / vuosi. Suupohjasta jokaisesta kunnasta on yksi jäsen 
edustettuna. 



 

 

 
 
Vanhusneuvoston päivän 2.11.2022 terveiset (Heikki ja Sinikka) 
Kannattaa katsoa kys. nettisivut, joissa paljon asiaa: 
Vanhusneuvostopäivä - Avoinhallinto.fi 
 

 
Seuraava kokouksen ajankohta 
Seuraavaan kokoukseen lähetetään erillinen kutsu. 
 
 

 
 
Heikki Järviluoma     Sinikka Mäkinen 
puheenjohtaja      sihteeri 


