
Pietarsaaren kaupungin vanhusneuvosto  Pöytäkirja 19.1.2022 
 
 
Ajankohta: 19.1.2022 klo 10.00–12.50  
 
Paikka: Svenska gården ja sähköinen osallistuminen Zoomin kautta 
 
Läsnäolijat:  
Ulla Grönvall-Streng, puheenjohtaja 
Helena Ahlstrand 
Irma Salimäki 
Pentti Silvennoinen (Zoom) 
Tuomo Syri 
Pirjo Teppo 
Antero Varila (Zoom) 
Bertel Widjeskog 
Kurt Hellstrand, kaupunginhallituksen edustaja 
 
 
§ 1 Kokouksen avaaminen 
 
        Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 
§ 2 Esittäytyminen 
 
         Vanhusneuvoston jäsenet esittelivät itsensä ja edustamansa järjestöt.   
          
 
§ 3 Yhteystietojen päivittäminen 
 
         Jäsenten yhteystietoja täydennettiin siltä osin kuin ne olivat puutteelliset.  
         Päätettiin, että esityslista lähetetään myös varajäsenille. Jos varsinainen jäsen on 
         esteellinen osallistumasta, hän ottaa itse yhteyttä varajäseneen. 
 
§ 4 Puheenjohtaja ja sihteeri 
  
         Kaupunginhallitus valitsi 20.12.2021 Ulla Grönvall-Strengin puheenjohtajaksi ja  
         Kurt Hellstrandin edustajakseen sekä vanhusneuvoston sihteeriksi. 
 
§ 5 Varapuheenjohtajan valinta  
 
         Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pirjo Teppo. 
 
§ 6 Pöytäkirjantarkastajan valinta 
 
         Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tuomo Syri. Pöytäkirjat tarkastetaan Seniorikeskuksessa. 
 
§ 7 Edustaja ja varajäsen hyvinvointialueen vanhusneuvostossa 
 
       Hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustajaksi valittiin Antero Varila, joka kertoi, että  
       rakenteessa on vielä paljon epäselvyyksiä ja puutteellisuuksia. Ensimmäinen toimikausi  
       kattaa todennäköisesti vain vuoden 2022. 
     
 



 
§ 8 Talousarvio 
 

Kaupunginvaltuuston vuoden 2022 vahvistettu talousarvio on vanhusneuvoston 
osalta 6.000 euroa. Keskusteltiin talousarviomäärärahan riittävyydestä. 

 
§ 9 Kokouspalkkiot 
 
        Tiedotettiin, että kokouspalkkio on jäsenelle 80 euroa kokoukselta ja 120 euroa 

puheenjohtajalle. Seuraavaan kokoukseen selvitetään, maksetaanko pöytä-
kirjantarkastuksesta palkkiota.     

           
 
§ 10 Toimintasääntö 
 
        Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa vanhusneuvoston  
        toimintasäännön päivittämisestä. Lausunnon on oltava kaupunginhallituksessa 

28.2.2022 mennessä. Valittiin työryhmä, johon kuuluvat Pentti Silvennoinen 
(koollekutsuja), Pirjo Teppo (sihteeri), Helena Ahlstrand ja Antero Varila. 
Lausuntoehdotus esitellään seuraavassa kokouksessa 23.2.2022. 

 
§ 11 Kokouskalenteri 
 
          Alustavasti pidetään kolme kokousta kevätlukukaudella (19.1., 23.2., 6.4.) ja kolme  
          syylukukaudella (7.9., 26.10. , 30.11.). Kokoukset pidetään keskiviikkoisin klo 10 

Seniorikeskuksen tiloissa. 
 
§ 12 Vanhuspalvelulaki 
 
          Ainoastaan tiedoksi. Kaikkia kehotettiin tutustumaan lakiin. 
 
§ 13 Jäsenten seuranta-alueet 
 
           Seuranta-alueet jaettiin jäsenten henkilökohtaisten toiveiden perusteella.  
           erityisesti ikääntyneiden tilanne huomioiden seuraavasti: 
 

- Pirjo ja Helena: Palveluasumiset ja sosiaaliset asiat 
- Antero: Hallintoelinten, erityisesti teknisen toimialan asiat 
- Bertel: Seurakunnat ja veteraanit 
- Pentti: Matkailu 
- Ulla: Kulttuuri ja hyvinvointi, koulutus ja vanhusneuvostojen opas 
- Irma: Suomenkielisen toimialan diakonia 
- Tuomo: Esteetön liikkuminen 

 
            Neuvoston kokouksissa annetaan tarvittaessa raportit. 
 
 
 
 



§ 14 Läsnäolo lautakunnissa 
 
          Päätettiin, että esitetään kaupunginhallitukselle puheenjohtajan mahdollisuutta  
          olla läsnä erityisistä syistä johtuen kaupungin lautakuntien kokouksissa. 
 
§ 15 Toimintasäännöt 
 
          Nimitettiin työryhmä, johon kuuluvat Ulla Grönvall-Streng (koollekutsuja), Bertel  
          Widjeskog, Irma Salimäki ja Tuomo Syri. Työryhmä esittelee ehdotuksen  
          toimintasäännöiksi seuraavassa kokouksessa 23.2. 
 
§ 16 Toimintasuunnitelma 2022 
 
          Valittiin työryhmä, joka laatii ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi 23.2. mennessä.  
          Ryhmään kuuluvat Ulla Grönvall-Streng (koollekutsuja), Pirjo Teppo, Antero  
          Varila ja Kurt Hellstrand. 
 
§ 17 Kaupungin tiedotus, asiakirjat ja suunnitelmat 
 

Tiedotettiin vanhuspalveluista, kulttuuripoliittisesta ohjelmasta, 
asuntopoliittisesta ohjelmasta ja Pietarsaaren seudun ilmastostrategiasta. 

 
§ 18 Vanhusneuvostojen opas 
 
          Keskusteltiin vanhusneuvostojen oppaan hankkimisen tarpeesta. Päätettiin, ettei  
          uusia hankintoja tehdä tässä vaiheessa. 
 
19 Muut asiat 
 
          Ei muita asioita. 
 
§ 20 Kokouksen päättäminen 
 
          Kokous päätettiin klo 12.50 
 
 
 
 
 
 
Ulla Grönvall-Streng, puheenjohtaja  Kurt Hellstrand, sihteeri 
 
 
 
Tuomo Syri, pöytäkirjantarkastaja 
           


