
 

 

Kauhajoen vanhusneuvoston muistio 
 

Paikka: Kauhajoen kaupungin kulttuuritalo Sanssi, Eduskuntakatu 5 tai     
Teams:n kautta 
Aika 13.5.2022 klo 14.04-15.50 

 
1. Kokouksen avaus  

    
Todettaan läsnäolijat: 

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

Heli Laitakari   jäsen, poissa 
Heikkilä Anna-Kaisa varajäsen 

 Riitta Myllyaho     jäsen  
 Urpo Paananen  jäsen, kaupunginhallituksen edustaja, poissa 
 Sinikka Mäkinen  jäsen, sihteeri 
 Anu Helin   kutsuttuna klo 14.04-15.02 

Niina Kiprianoff   kutsuttuna, poissa 
 
  
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi ylläolevat läsnäolijat.  
   
  

2. Vanhusneuvoston näkemyksiä alla oleviin asioihin 

Osana kaupunkistrategian päivitystä vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto, 
vammaisneuvosto, vanhusneuvosto) on mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön. Nyt on 
käynnissä tausta-aineiston keruu ja vaikuttamistoimielimiltä on toivottu näkemyksiä 
seuraaviin asioihin: 

1. Millaisista asioista Kauhajoki tunnetaan 5-10 kymmenen vuoden päästä (kolme 
oleellista nostoa ja saa perustella)?  

“Ollaan ylpeitä Kauhajoesta – Oman paikkakunnan arvostaminen – 
arvostetaan oman kaupungin yrittäjiä/palveluita ja käytetään oman kaupungin 
luotteita ja palveluita” 

Matkailu – lisätään vetovoimaa, tunnettavuutta ja oman paikkakunnan arvostamista 

Vanhustenhoito – hyvä vanhustenhoito nyt ja tulevaisuudessa – paikkakunnan 
arvo mitataan kuinka hoidamme ikäihmiset 

Monitoimiareena, kulttuuritalo ja eduskuntamuseo ym. kohteet – lisää 
vetovoimaa, tunnettavuutta – tuo lisää vierailijoita kaupunkiin 

 



 

 

2. Millaisiin asioihin Kauhajoen tulisi panostaa enemmän tulevaisuudessa (kolme 
oleellisinta nostoa ja saa perustella)? 

Matkailu ja sen tuotteistaminen – verovoimaisuuden lisääminen 

- kansallispuisto palveluineen esim. leirintäalue huomioiden Geopark alue ja sen 
hyödyntäminen esim. sauna 

- kohteiden löytäminen helposti 
- majoitukseen satsaaminen: kalustetut asunnot ja Airbnb -vuokraus 

Kuljetus- ja asiointipalvelu esim. kuntalaisten asioinnin mahdollistaminen kunnan 
alueella – huomioitava kuntalaisten erilaisten palveluntarve myös taajaman 
ulkopuolella 

Markkinointi  

- esim. palveluista tiedottaminen, yritysvierailut 

 

3. Millaisiin asioihin Kauhajoen tulisi vähentää panostuksiaan tulevaisuudessa (kolme 
oleellisinta nostoa ja saa perustella)?  

- Päällekkäisyyksien poistaminen esim. toiminnassa – koulujen yhdistäminen 

 

4. Vapaat huomiot 

- 

Vastaavia asioita kysytään käynnissä olevassa asukaskyselyssä. 
Vaikuttamistoimielimillä on aikaa lausua kesäkuun loppuu saakka. 
Vaikuttamistoimielimille varataan mahdollisuus lausua myös, kun strategiapäivityksen 
luonnos on valmistunut alkusyksyllä. Vastaukset voi lähettää esimerkiksi sähköpostilla 
kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: kirjaamo@kauhajoki.fi. 

 
 
 
 

3. Kauhajoen vanhusneuvoston edustajan nimeäminen hyvinvointialueen 
vanhusneuvostoon 
 
Heikin terveiset Pohjanmaan Eläkeläisjärjestöjen yhteistoiminnan 
Neuvottelukunnan kokousesta 4.5.: 
 
Keskustelu eläkeläisten tämän hetken asioista ja tapahtumista 
Käytiin keskustelua alueellisista vanhusneuvostoista ja valinnoista. EL Etelä-
Pohjanmaan piiri on lähettänyt kyselyn piirin yhdistyksille liittyen mm. valintoihin. 
Maakunnassa valinnat ovat vielä auki. 
 



 

 

Hyvinvointialueesta annetun lain 32 §:n mukaan: “Aluehallituksen on asetettava 
nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi 
hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, 
ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi 
hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilön osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto. 
Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien 
vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin 
vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi 
vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä.” 
 
 
Vanhusneuvoston kokous 1.4.2022: 
kokous 13.5.: HVA -aluehallituksen kokouksessa asia jäänyt pöydälle, koska kaikista kun-

nista ei ole tullut jäsenehdotuksia. Valintaperustelut ovat vielä päättämät-
tä. 

 Digitaalisuus puhututtanut: kaikilla ikäihmisillä ei ole koneita tai ei osata 
koneita käyttää 

 
Vanhusneuvoston tulee nimetä edustajansa hyvinvointialueen neuvostoon. Kaupunginhalli-

tus nimeää edustajat 4.4.2022. 
  

Ehdotus: Puheenjohtajaa Heikki Järviluomaa ehdotettiin varsinaiseksi jäseneksi ja 
varapuheenjohtajaa Hilkka Puistoa ehdotettiin varajäseneksi Kauhajoen 
vanhusneuvostosta hyvinvointialueen vanhusneuvostoon. 
 
Päätös: Puheenjohtajaa Heikki Järviluoma hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi ja 
varapuheenjohtaja Hilkka Puisto hyväksyttiin varajäseneksi Kauhajoen 
vanhusneuvostosta Hyvinvointialueen vanhusneuvostoon. Tämä annettu tiedoksi 
kaupunginjohtaja Niku Latva-Pukkilalle. 
 
 

 
4. 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. 
 
 

5. Muuta: 
  

 
Anu Helinin terveiset 
HVA -valmistelu etenee:  
Strategia työ  
LLKY:n edustus hyvä valmistelutyössä: hyvinvointityöryhmä esim.  
ohjeistusta ja malleja tehdään 
Rekrytointityöryhmä: järjestelmät, rekrytointitiimit alueittain 
Palkkapalvelut 



 

 

Muutoksen johtamisen työryhmä: liikkeenluovutuksen piirissä olevat työntekijät 
- 10 400 työntekijää uudella Hyvinvointialueella 
- infotilaisuudet henkilöstölle 
 
Muuta: 
Esihenkilöiden palaverit viikottain 
Tuotekehittäjäkoulutus henkilöstölle menossa 
Hyvinvointipolku tilaisuudet henkilöstölle  
Ympäristöpalvelut jää kaupingille 
23.5. ollut Eläkeläisjärjestöjen rekrytilaisuus 
6.9. rekrypäivä kaupungintalolla 

 
Kaupunginhallituksen/ -valtuustossa meneillä olevat asiat 
Hallituksen puheenjohtaja Urpo Paanasen terveiset: 
- Ukrainalaisia tullut Kuhajoelle n. 40 henkilöä 
- Kauhajoen tilinpäätös 1,5 miljoonaan yliijäämäinen – tehtävä tasapainotusohjelma 
- rakennuskohteet tällä hetkellä: hammashoitola, Männikön palveluasuminen 

 
Tulevaisuuden Ikäohjelma -webinaari 31.5.2022 klo 10.00-14.00. 
Kutsu lähetetty sähköpostissa 

 
 
Eduskunnan IKÄ-verkoston tilaisuus ma 23.5.2022 klo 10-12 
Kutsu lähetetty sähköpostissa 
 
TURVAA RAHASI – OPAS IKÄÄNTYNEILLE 
- sihteeri tulostaa kys. oppaan jäsenille omiin yhdistyksiin/ryhmille vietäväksi 
- löytyy netistä: suvanto_kortit_a5_opas_web.pdf (storyblok.com) 

 
Seuraava kokouksen ajankohta 
Seuraavaan kokoukseen lähetetään erillinen kutsu. 
 
 

 
 
Heikki Järviluoma     Sinikka Mäkinen 
puheenjohtaja      sihteeri 


