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Vanhusneuvoston kokous 28.3.2022 klo 13-15 
Paikka: Virastotalo, kokoushuone 217 

Läsnä: 

Lönnqvist Hans, puheenjohtaja 

Kuisma Kaarina, varapuheenjohtaja 

Honkaniemi Matti  

Koivisto Hannele, Teams 

Kotiranta Ilkka, Teams  

Lämsä Eero  

Mörö Rauno, Teams  

Peura Pirkko  

Pukuri Tarja  

Rautalin Marjatta 

Toikka Anneli  

Veijola Mervi  

Pirkko Hälli 

Kristiina Jaatinen 

Minna Riekkola, siht.  

vieraat:  

Riikka Piitulainen, Teams,  

Marika Fingerroos 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

2. EDELLISEN KOKOUKSEEN MUISTIO 

Sovittiin pöytäkirjaan liittyvistä muutoksista ja täsmennettiin 

julkaisemismenettelyä 

3. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN ESITTELY / Riikka 

Piitulainen 

Riikka Piitulainen esitteli vanhusneuvostolle tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Suunnitelmaa varten vanhusneuvosto antoi 

lausuntonsa: 

1. Missä asioissa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu hyvin? 

- Yhdistyksiä kohdellaan tasa-arvoisesti 

- veteraanien kohtelu tasa-arvoista  

2. Mihin pitäisi kiinnittää huomiota, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuisi 

paremmin? 
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- lähipalveluiden kehittämisessä huomioitaisiin paremmin ikäihmisten tarpeet 

- esteettömyyden huomioiminen 

- Sähköisten palveluiden rinnalle vaihtoehtoja ikäihmiset huomioiden 

 

4. UIMAHALLIN KAAVAMUUTOKSEEN LIITTYVIEN LAUSUNTOPYYNTÖJEN 

KÄSITTELY/ Johanna Fingerroos 

Puheenvuoroja käytettiin kahteen eri vaihtoehtoon sekä puolesta että vastaan. 

Penttilän puiston puolesta mainittiin energian yhteiskäyttö jäähallin kanssa, 

toisaalta haluttiin puistomiljöötä suojata. Yrittäjäkadun kaava sai enemmän 

puoltolauseita. Vanhusneuvoston jäsenet vievät uimahallin kaavoitukseen 

liittyvää asia eteenpäin omiin järjestöihinsä ja antavat kannanottoja asiaan 

suoraan Johanna Fingerroosille. 

 

Vanhusneuvoston lausunto: 

Vanhusneuvosto oli yksimielisesti sitä mieltä, että vanhan uimahallin käyttöä 

tulee voida jatkaa uuden valmistumiseen saakka. Vanhusneuvosto piti myös 

tärkeänä energian yhteiskäyttöön liittyvää yhteistyötä uimahallihankkeen ja 

jäähallin yhteistyössä, jos uimahalli sijoittuu jäähallin vieressä olevalle tontille. 

Yrittäjäkadun kaava oli kuitenkin läsnäolleiden vanhusneuvoston jäsenten 

mielestä kannatettavampi vaihtoehto 

 

5. TILINPÄÄTÖS 2021 

Käytiin läpi v. 2021 tilinpäätös. 

 

6. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 

Käytiin läpi asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. 

 

7. MUUT ASIAT 

Ilkka Kotiranta esitti kysymyksen ikääntyvien perintövarojen käytöstä: 

-onko vapaaehtoistyötä koordinoiva henkilö palkattu? 

Emma Kailio on valittu tehtävään, kutsutaan hänet esittäytymään ja kertomaan 

työstään seuraavaan kokoukseen 

-ulkokuntosalilaitteet Poutunpuistoon? Vanhusneuvoston jäsenet voivat esittää 

toiveita laitteista ja toimittajista, sen jälkeen lähdetään toteutusvaiheeseen. 

 

Seuraava kokous ma 30.5.2022 klo 13-15 
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Liitteet: 

Uimahallin kaavamuutos -esitys 

Tilinpäätös 

Kotihoidon asiakastyytyväisyys 

 

 


