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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika:  Maanantai 20.3.2022 klo 14.30-15.30 
 
Paikka: Kirjastotalo Virta, neuvottelutila Frans, 3.krs. 
 
Läsnä: Lönnqvist Hans, puheenjohtaja  

Kuisma Kaarina, varapuheenjohtaja  
Honkaniemi Matti  
Koivisto Hannele  
Kotiranta Ilkka  
Lämsä Eero  
Mörö Rauno  
Peura Pirkko  
Toikka Anneli  
Veijola Mervi  
Pukuri Tarja 
Minna Riekkola, siht. 

 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2. VANHUSNEUVOSTON JÄSENTEN NIMEÄMINEN 
HYVINVOINTIALUEELLE 

 
Hyvinvointialuelain (611/2021) 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 
henkilöiden 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. Aluehallituksen on  
huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä. 
 
Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen  
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toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, 
joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja 
nuorten,  
ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa 
palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan 
osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella. 
Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston osalta valmistelun lähtökohta on ollut, 
että jo nyt Pirkanmaan liiton puitteissa toimiva nuorisovaltuusto toimisi myös 
hyvinvointialueen nuorisovaltuustona. 
 
Hyvinvointialueen vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston osalta aluehallitus 
pyytää hyvinvointialueen kuntia nimeämään jäsenet kumpaankin 
vaikuttamistoimielimeen kunnissa toimivien vastaavien 
vaikuttamistoimielimien  
jäsenistä seuraavasti:  
 
yli 200 000 asukkaan kunnat viisi (5) jäsentä kumpaankin 
vaikuttamistoimielimeen  
yli 20 000 asukkaan kunnat kaksi (2) jäsentä kumpaankin 
vaikuttamistoimielimeen 
alle 20 000 asukkaan kunnat yksi (1) jäsen kumpaankin 
vaikuttamistoimielimeen. 

 
 

3. EDUSTAJIEN VALINTA HYVINVOINTIALUEEN 
VANHUSNEUVOSTOON 

Vanhusneuvoston jäsen Mervi Veijola esittää hyvinvointialueen 
vanhusneuvostoon valittavaksi: 
Ilkka Kotiranta 
Tarja Pukuri 
 
Osallistujien yhteisen keskustelun perusteella voidaan todeta, että 
vanhusneuvosto kannattaa Mervi Veijolan esitystä. 
 
Päätös: Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston Nokialaiset 
edustajat ovat Ilkka Kotiranta ja Tarja Pukuri. 
 
4. MUUT ASIAT 

 
Kuorokummitoiminta 
Heidi Sirviön kirje, joka koskee kuorokummitoimintaa: 
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Rauno Mörö vie omalta osaltaan tietoa eteenpäin sekä kuoroja 
kutsutaan toimintaan mukaan. 8.11.22 klo 15 alkaen kokoontuu 
”Minun ääneni”- ryhmä, johon on tervetulleita mukaan osallistujia, 
myös omaisen kanssa yhdessä laulamaan. 
 
Lakikoulutusta tarjolla 
Vanhusneuvostolle on tarjottu koulutusta ”Tehokoulutus kuntien 
vanhusneuvostolle”. Päätettiin, että koulutukseen osallistuvat Tarja 
Pukuri, Ilkka Kotiranta sekä Hans Lönnqvist. Kulukorvaukset 
toimitetaan sihteerille. 
 
Vanhusneuvoston jäsenten osallistuminen lautakuntatoimintaan 
Vanhusneuvosto pohtii mahdollisuutta osallistua 
lautakuntatyöskentelyyn. Asiaa selvitetään, miten aiemmin on saatu 
mahdollisuus tähän ja viedään asiaa eteenpäin. 

 
5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
 
 
 


