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VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 
AIKA   Pe 24.2.2023 klo 12 - 13.36 
PAIKKA Kuntala, Jousitie 40 
OSALLISTUJAT 

Reijo Hamina, Joutsan Eläkkeensaajat ry 
Virva Teräväinen, Joutsan kuulo ry 
Jenni Kaistinen, Keski-Suomen Omaishoitajat ry  poissa 
Seppo Pänkäläinen, Keski-Suomen syöpäyhdistys 
Riitta Sarf, Joutsan Seudun Sydänyhdistys ry 
Maija Salonen, Eläkeliitto Joutsan yhdistys 
Tapio Lankia, Joutsan seudun Parkinson kerho 
Mika Sirkka, hyvinvointi- ja sivistysjohtaja  poistui klo 12.23 
Johanna Pajunen, hyvinvointikoordinaattori 
Tuija Salo, hyvinvointi- ja sivistys osaston toimistosihteeri 
 

 
1  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Ketään ei ollut etäyhteydellä. 
 

2  Kunnanhallituksen kokouksen (20.2.2023) pykälä koskien vanhus- ja 
vammaisneuvoston järjestäytymistä 
 
Johanna Pajunen kertoi kunnanhallituksen 20.2.2023 kokouksen sisällöstä koskien 
vanhus- ja vammaisneuvoston järjestäytymistä. Kokouspöytäkirja ei ollut vielä valmis 
vanhus- ja vammaisneuvoston kokoontuessa, joten päätöstä ei ollut saatavilla. 
Vanhus- ja vammaisneuvosto on ollut perusturvan alaisuudessa, mutta 
hyvinvointialueuudistuksen myötä se on siirtynyt nyt hyvinvointi- ja sivistysosaston 
alaisuuteen. Hallintosääntö määrittää vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaa, 
hyvinvointikoordinaattori on esittelijänä kokouksissa. Kunnanhallituksen esityksen 
mukaan hyvinvointi- ja sivistysosaston toimistosihteeri Tuija Salo toimii sihteerinä. 
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksista laaditaan muistio. Muistiot tulevat 
nähtäville sähköisesti kunnan verkkosivuille. 
 
Mika Sirkka kertoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioista kunnassa. 
Hyvinvointikoordinaattori on aloittanut tehtävässään 1.1.2023. Kunnilla on velvollisuus 
huolehtia asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Myös hyvinvointialue (HVA) tekee 
tätä työtä. Kunnat ja HVA tekevät yhteistyötä. HVA organisaatio hakee vielä 
muotoaan mm. yhteyshenkilöt eri asioissa ovat vielä joltain osin auki, mutta 
yhteistyötä on jo tehty. Hyvinvointialueella ja kunnissa on vanhus- ja 
vammaisneuvosto. Joutsan edustajia on mukana HVA:n vanhus- ja 
vammaisneuvostossa. 
Joutsassa hyvinvointityön perustaa on luotu jo aiemmin mm. hyvinvointitupahanke, 
jota veti Niina Kankare-Anttila.  
 
Maija Salonen esitti, että ikäihmisten asiat tulisivat enemmän kuuluviin kunnan 
toimielimissä. Lautakunnissa on vanhus- ja vammaisneuvoston edustajat. 
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3  Talousarvio 2023  
Talousarvio asialistan liitteenä. (Huom. Vanhus- ja vammaisneuvoston kulut 
sisällytetty vuoden 2023 alusta lukien uuteen kustannuspaikkaan 3800 Hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen, joka sisältää mm. hyvinvoinnin edistämisen 
palkkakustannuksia) 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä on oma kustannuspaikka kunnan 
talousarviossa, joka on nyt uusi kustannuspaikka. Kustannuspaikalle kirjautuu 
vanhus- ja vammaisneuvoston menoja mm. kokouspalkkiot, matkakulut ja 
hyvinvointituvan menoja sekä henkilöstömenoja. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi saadun selvityksen kustannuspaikan 
menoista. 

 
4  Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

Laaditaan toimintasuunnitelma vuodelle 2023 ja sovitaan vanhus- ja 
vammaisneuvoston toiminnan painopistealueista. 
 
Virva Teräväinen antoi puheenjohtajalle nähtäväksi viime vuoden suunnitelman 
vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnasta. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli Joutsan vuoden 2023 
toimintasuunnitelmasta. 
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että vanhusviikko huomioidaan (1.-8.10.2023). 
Jatketaan hyvää perinnettä ja pidetään Elämänkaarijuhla pe 29.9.2023. 
Yhtenäiskoululle otetaan yhteyttä ja varataan päivä sinne. Juhlaa valmistelevassa 
työryhmässä ovat Virva Teräväinen, Seppo Pänkäläinen, Mika Sirkka ja rehtori Ulpu 
Silvasti sekä musiikinopettaja Markus Tuominen. Johanna Pajunen sopii Mika Sirkan 
kanssa työryhmän koollekutsujan (Mika kutsunut aiemmin). Maija Salonen ehdotti 
juhlaan esiintyjäksi Heli Laaksosta. Johanna selvittää esiintyjän aikataulun ja 
kustannukset.  
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelmassa huomioidaan yhteistyö 
muiden kuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa. Sitä oli ennen 
koronapandemiaa ja yhteistyö koettiin hyvänä. 
 
Sovittiin, että toimintasuunnitelmaan merkitään osallistuminen maakunnalliseen 
seminaariin (vanhusneuvostopäivä). Hyvinvointialue huolehtii järjestelyistä. 
 
Johanna Pajunen kokoaa toimintasuunnitelman seuraavaan vanhus- ja 
vammaisneuvoston kokoukseen. Edellinen toimintasuunnitelma on pohjana mm. 
vuosittaiset asiat. 

 
5  Vanhus ja vammaisneuvoston kokouskäytännöt vuonna 2023 

Keskustellaan kokouskäytännöistä kuten mahdollisuudesta osallistua etänä, 
kokouspalkkioiden ja kilometrikorvausten hakemisesta sekä sovitaan alustava 
kokousaikataulu loppuvuodeksi. 
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Johanna Pajunen esitteli Joutsan kunnan palkkiosääntöä. Kokouspalkkiot maksetaan 
tietyin aikavälein. Kilometrikorvauksia pitää hakea. Maksu samassa tahdissa 
kokouspalkkioiden kanssa. 
 
Etänä osallistuminen mahdollista pyydettäessä. 
 
Kokousaikataulua ei sovittu koko vuodelle, jotta on joustovaraa. Huhtikuussa pidetään 
seuraava kokous. 
Syksyn kokousaiheita: juhla ja seminaari sekä talousarvio. 
 

6  Keski-Suomen hyvinvointialueen vanhusneuvoston tilannekatsaus 
Hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsen Reijo Hamina kertoo alueellisen 
vanhusneuvoston toiminnasta. 
 
Reijo Hamina kertoi hyvinvointialueen vanhusneuvoston toiminnasta saamansa 
pöytäkirjan pohjalta. 
Hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvosto pitävät kuntien vanhus- ja 
vammaisneuvostojen kanssa tehtävää yhteistyötä tärkeänä. 
 
Joutsan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelmaa tehdään vanhan 
pohjalta huhtikuun kokoukseen kommentoitavaksi ja sen jälkeen se lähtee eteenpäin.  
Toimintasuunnitelmaan merkitään missä kunnan toimielimissä on vanhus- ja 
vammaisneuvoston edustaja. Tätä kautta voidaan vaikuttaa toimintaan. 
 
Virva Teräväinen kertoi, että vammaispalvelulaki on uudistumassa. Seurataan asiaa. 
 
Seppo Pänkäläinen kertoi, että lehtitilaukset vuodeosastolla päättyvät. Hän ehdotti, 
että kunnan rahastovaroista kustannettaisiin lehdet (Keskisuomalainen ja Joutsan 
Seutu) vuodeosastolle. Vanhus- ja vammaisneuvoston nimissä esitetään, että asia 
hoidetaan. 
 
Seppo Pänkäläisellä on sairaalamuusikon koulutus ja hän on tehnyt musiikkityötä 
vapaaehtoisena laitoksissa. Seppo kertoi, että Huuponhovin piano on huonossa 
kunnossa, myös Attendon palveluyksikössä oleva piano on huono, joten hän on 
käyttänyt omaa matkapianoa. Voisiko vahvistimen (n. 300 €) hankkia kunnan 
rahastovaroista. Lisäksi korvata mahdolliset matkakorvaukset (viisi käyntiä 
vuodessa).  

  
 Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa 29.11.2022 on muissa asioissa päätetty 

esittää kunnanhallitukselle kunnan rahastovarojen käyttöä matkavahvistimen 
hankintaan (n. 500 €) sekä matkakustannusten korvaukseen laskua vastaan Seppo 
Pänkäläiselle. Lisäksi on esitetty kunnanhallitukselle rahastovarojen käyttöä 
Keskisuomalaisen ja Joutsan Seudun tilaamiseksi vuodeosastolle.  
Sovittiin, että selvitetään missä vaiheessa näiden esitysten tilanne on. 

 
 
7 Keski-Suomen hyvinvointialueen vammaisneuvoston tilannekatsaus 

Hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsen Virva Teräväinen kertoo alueellisen 
vammaisneuvoston toiminnasta.  
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Virva Teräväinen oli huolissaan hyvinvointialueen toiminnasta. Hyvinvointialueen 
aloitettua toimintansa 1.1.2023 paikkoja on jäänyt täyttämättä. On myös vaarana, että 
henkilöt jäävät vieraiksi. Kokonaisuus hahmottuu palasista, joten on maltettava ja 
odotettava.  
 
SHL- ja VPL-kuljetukset tulevat muuttumaan 1.3.2023, on hyvä selvittää etukäteen, 
jos tarvitsee kyytiä. Maija Salonen on infonnut HVA:n kuljetusuudistuksesta Joutsan 
Seutuun Airaksiselle, jotta lehteen tulisi asiasta juttu ja sitä kautta tiedotusta 
kuntalaisille. 
 
Apuvälineiden saanti on siirtynyt viikolla / kahdella eteenpäin, joten eivät ole 
välttämättä heti saatavilla esim. leikkauksen jälkeen. 
 

8  Ilmoitusasiat 
 

1. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on nimennyt Seppo Pänkäläisen 
hyvinvointialueen vammaisneuvoston varajäseneksi ja Maija Salosen 
hyvinvointialueen vanhusneuvoston varajäseneksi 

 
2.  Hyvinvointialueen vanhusneuvosto perustanut työryhmän vanhusneuvostopäivän 

järjestämiseksi. Alustava aikataulu 27. tai 28.9.2023. 
Vanhusneuvostopäivän teemoiksi kokouksessa esitettiin: 
- Ikääntyneiden palvelut hyvinvointialueella 
- Ikääntyneiden palveluiden tulevaisuuden tarpeet 
- Vanhusneuvostoyhteistyö kuntien kanssa 
- kuntien vanhusneuvostojen esittelijöiden kokemukset 

 
3. Tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvostolle Lisää voimaa vuosiin -webinaari 

16.3.2023 klo 10-11. Kutsu ja ilmoittautumislinkki webinaariin liitteenä.  
 

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 Puheenjohtaja kehotti osallistumaan webinaareihin mahdollisuuksien mukaan. 
 
 Seppo Pänkäläinen ilmoitti, että syöpäyhdistyksen paikallisosasto ja Sydänyhdistys 

järjestävät lääkäriluennon tänä vuonna, Mikko Pänkäläinen tohtoriväitösluento. Miksi 
positiiviset ja myönteiset ihmiset elävät kauemmin kuin alakuloiset ihmiset.  

 
 Syyskuun alussa vanhus- ja vammaisneuvostoon talousarvioasioita esittelemään 

talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen. Sovitaan syyskuun kokouspäivä huhtikuun 

kokouksessa. 

 Sovittiin seuraava kokous: pe 14.4.2023 klo 12-14 Kuntala. 

 

 Puheenjohtaja kiitti kokouksesta ja keskustelusta sekä päätti kokouksen klo 13.36. 


