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Vanhusneuvoston kokous 

 
 
Aika  22.11.2017 klo 14.00-15.40 
 
Paikka  Kunnanvirasto, valtuustosali 
 
Läsnä  Irma Nyrhilä  Jämsän kaupunki 
  Arja Korvenranta SPR:n Kuhmoisten osasto  
  Maila Kaiterlahti Kuhmoisten Sotaveteraanit ry 
  Elli Saarinen Kuhmoisten Sotainvalidit ry 
  Erkki Häkkinen Kuhmoisten Seniorit ry (puheenjohtaja) 
  Aino Hauskanen Eläkeliiton Kuhmoisten yhdistys ry 
  Sanna Luukkanen  Kuhmoisten kunta (sihteeri) 
 
 
  
 
Asiat 1. Kokouksen avaus 
  
 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
 
 2. Kokouksen läsnäolijat 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
   
 3. Vanhusneuvoston varapuheenjohtajan valinta 
 

Vanhusneuvosto valitsi yksimielisesti vanhusneuvoston varapuheenjohtajaksi Irma 
Nyrhilän. 

 
4. Edellisen kokouksen muistio 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 
 5. Vuoden 2018 tavoitteet ja toiminnan suunnittelua 

 
Vanhusneuvosto on kunnanhallituksen asettama, lakisääteinen vaikuttamistoimielin 
(Kuntalaki 5. luku, 27 §). Vanhusneuvosto laatii aloitteita ja toimenpide-ehdotuksia ja 
antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, ter-
veyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toimin-
noista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.  
 
Vuosi 2018 on Kuhmoisten kunnan 150 -juhlavuosi. Suunniteltiin vuoden 2018 tavoit-
teita ja toimintaa. 
 
- tulevat kokoukset:  

o sovittiin, että vanhusneuvoston kokoukset pidetään parittomien kuukausien 
kolmantena (3.) keskiviikkona klo 14. Seuraava kokous pidetään poikkeuk-

 



sellisesti kuitenkin keskiviikkona 24.1.2018 klo 14. Lisäksi sovittiin, että 
kutsut lähtevät myös varajäsenille, joilla on kokouksissa puheoikeus; 
 

- osanotot tilaisuuksiin:  
o sovittiin, että vanhusneuvosto osallistuu huhtikuussa Kuhmoisten Yrittäjät 

ry:n järjestämään hyvinvointipäivään Kuhmolassa, lisäksi vanhusneuvosto 
osallistuu lokakuussa 2018 järjestettävän, valtakunnallisen Vanhusten vii-
kon- tapahtumajärjestelyihin; 
 

- taloudellinen toiminta:  
o vanhusneuvoston määrärahat vuodelle 2018 ovat yhteensä 2.000 euroa, 

joilla katetaan mm. kokouspalkkiot, lehti-ilmoitukset jne. Sovittiin, että sih-
teeri ja puheenjohtaja laativat tammikuun kokouksen esityslistalle suunni-
telman mm. määrärahojen käyttöön liittyen. Samalla laaditaan suunnitelma 
ja aikataulu vanhusneuvoston toiminnasta vuonna 2018; 
 

- Voimaa vanhuuteen –hanke: 
o hanke on käynnistynyt, vanhusneuvosto on omalta osaltaan tukemassa 

ko. hanketta. Vanhusneuvosto on huolissaan yksin asuvien, yli 70-
vuotiaiden ikäihmisten hyvinvoinnista. Sivistystoimi lähettää yli 75 –
vuotiaille henkilöille kyselyn Voimaa vanhuuteen –hankkeeseen liittyen, 
(varmistunut to 23.11., että kyselyt lähetetään tammikuussa 2018). Todet-
tiin, että samaan kyselyyn liitetään vanhusneuvoston osio, jossa tiedustel-
laan tarvetta mm. ystävätoiminnalle, ulkoiluystäville jne.; 
 

- käynnissä olevat projektit:  
o terveysaseman piha-alueelle on suunnitteilla vuodeosaston asiakkaille ra-

jattu, lukittava ulkoilualue. Sovittiin, että vanhusneuvosto tukee hanketta. 
Todettiin, että keskusta-alueen kävelyteiden varrella on liian vähän istuin-
penkkejä. Vanhusneuvoston jäsenet kartoittavat tarpeet lisäpenkkien 
hankkimiseksi, jonka jälkeen laaditaan esitys kunnan teknisen toimelle. Li-
säksi Riihigalleriaan ja kotiseutumuseoon tulisi varmistaa esteetön kulke-
minen; 
  

- yhteistoiminta kunnan kanssa:  
o sovittiin, että mm. sotejaoston ja nuorisovaltuuston kanssa järjestetään 1-2 

yhteistä tapaamista  
 

  
6. Edustettujen yhdistysten ja yhteisöjen puheenvuoro 
 
Yhdistysten ja yhteisöjen edustajat kertoivat toiminnastaan kukin vuorollaan. Todet-
tiin, että kolmannen sektorin toiminta on Kuhmoisissa erittäin aktiivista. 
 
7. Yksinäiset ikäihmiset, henkinen hyvinvointi 
 
Todettiin, että yksin asuvien ikäihmisten tukeminen mm. ystäväpiirin luomisen ja ys-
tävätoiminnan laajentamisen avulla on tärkeää. Sovittiin, että kyläyhdistysten edusta-
jat pyydetään vanhusneuvoston vieraaksi maaliskuun kokoukseen kertomaan kylien 
tilanteista koskien mm. yksin asuvia ikäihmisiä. Myös nuorten aktivoimista ystävätoi-
mintaan lähtemiseksi pidetään tärkeänä asiana. Tässä mm. nuorisovaltuustolla on 
merkittävä rooli.  
 
 
8. Muut asiat 
 
Vuonna 2018 pyritään järjestämään ikäihmisille tietotekniikkakoulutusta.  



Tutkitaan mahdollisuuksia jossa nuoret osallistuisivat opettamalla ja tukemalla ikäih-
misille annettavaa koulutusta. 
 
Vanhusneuvoston muistiot lähetään tiedoksi kunnanhallituksen jäsenille. 
 
 
9. Kokouksen päättäminen  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40. 
 

 
 
 

        
Kuhmoisissa 22.11.2017 
 
Sanna Luukkanen 
vanhusneuvoston sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Osoite Puhelin Sähköposti    

Kuhmoisten kunta 020 638 3100  etunimi.sukunimi@kuhmoinen.fi    
Toritie 34 A  kunta@kuhmoinen.fi    
17800 KUHMOINEN      

 


