
  
 

Pietarsaaren kaupungin vanhusneuvosto Pöytäkirja 6.4.2022 
 
 
Ajankohta: 6.4.2022 klo 10.00–12.25 
 
Paikka: Pietarsaaren kaupunginkirjasto 
 
Läsnäolijat:  
Ulla Grönvall-Streng, puheenjohtaja 
Helena Ahlstrand 
Gun Nygård 
Pentti Silvennoinen  
Tuomo Syri 
Pirjo Teppo 
Antero Varila  
Bertel Widjeskog 
Kurt Hellstrand, kaupunginhallituksen edustaja, sihteeri 
 
 
 
 
§ 1 Kokouksen avaaminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 
§ 2 Päätösvaltaisuus 
 

Todettiin, että esityslista lähetettiin ajoissa ja että kokous on päätösvaltainen. 
 
§ 3 Pöytäkirjantarkastajan valinta 
 

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Gun Nygård. 
 
§ 4 Kokouksen 23.3.2022 pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan, eikä 
vanhusneuvoston tarvitse hyväksyä sitä. 

 
§ 5 Kaupunginhallituksen päätös vanhusneuvoston uusista säännöistä 

 
Kaupunginhallitus hyväksyi vanhusneuvoston uudet säännöt kokouksessaan 21.3.2022. 
Asia merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin siitä, miten vanhusneuvosto voisi jatkossa vaikuttaa 
eri luottamuselinten kautta. 

  
§ 6 Toimintasuunnitelma 2022 
 

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma on laadittu vuosikellon muodossa. Ehdotus 
toimintasuunnitelmaksi hyväksyttiin muutaman pienen täydennyksen jälkeen. 
Kokouskutsu lähetetään viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

 
Pentti Silvennoisen ehdotuksen perusteella päätettiin ehdottaa kaupungin hallinnolle, että  



muutama ikääntynyt henkilö saa testata nettisivuja ennen niiden käyttöönottamista. 
Sihteeri vie asian kaupunginhallitukseen ilmoitusasiana. 

 
Vanhusneuvosto katsoo myös, että tärkeimmät puhelinnumerot on oltava kaupungin 
sovelluksessa.  
Puheenjohtaja on keskustellut asiasta Christina Lind-Kankaan kanssa. 

 
”Vanhustenviikon” aikana vanhusneuvosto järjestää luennon 5.10.2022 ruotsiksi klo 13 ja 
suomeksi klo 14. Aihe: Åldrandet och näring (Vanheneminen ja ravinto). Luentopaikaksi 
ehdotettiin Rotundaa. Helena Ahlstrand ottaa yhteyttä luennoitsijoihin. 

 
Päätettiin, että syksyn kokousten päivämäärät ilmoitetaan SenioriKeskukselle jo tässä 
vaiheessa. 

 
 
§ 7 Sisäiset toimintasäännöt 
 

Neuvoston sisäiset toimintasäännöt käytiin läpi, niistä keskusteltiin ja ne hyväksyttiin.  
 
 
§ 8 Hyvinvointialue  
 

Antero Varila, Pohjanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsen, antoi lyhyen 
raportin. 

 
 
§ 9 Seurantaryhmien raportit 
 

Antero Varila otti esiin ajankohtaisen asian hissittömien kerrostalojen varustamisen 
hisseillä.  

 
 
§ 10 Kaupungin tiedotus, asiakirjat ja suunnitelmat 
 

Todettiin, että nettisivuja ei ole päivitetty. 
 
§ 11 Aloite Pietarsaari-appiin 
 

Pietarsaaren kaupungin appi on otettu käyttöön 14.2.2022. Vanhusneuvosto esitti toiveen  
siitä, että apissa olisi tärkeää tietoa ikääntyneille. Puheenjohtaja on ollut yhteydessä 
Christina Lind-Kankaaseen asiasta. 

 
§ 12 Muut asiat 
 

a) ehdotetaan IT-tukea ikääntyneille, esim. kirjastossa 
b) ehdotetaan infopistettä ikääntyneille  
c) todettiin, että Aspegrenin puutarhaan, Koulupuistoon ja Vanhaan satamaan tarvitaan 
lisää istumapenkkejä  
d) postilaatikkoja ehdotuksia varten tulisi hankkia. Näihin ikääntyneet voisivat jättää 
ehdotuksiaan. Sopivia paikkoja olisivat esimerkiksi kirjasto ja Svenska gården. Antero 
Varilan mukaan Lionsilla on vapaita laatikkoja tarkoitusta varten. 
e) Yhteinen tapaaminen Luodon-Pedersören ja Uudenkaarlepyyn vanhusneuvostojen 
kanssa. Päätöksiä ei tehty. 



f) Keskusteltiin Vippari-liikenteestä. Pirjo Teppo laatii kirjelmän, joka lähetetään Lind-
Kankaalle. 
g) Ehdotettiin, että ns. aurauskepit tulisi ottaa käyttöön helpottamaan lumenluontia 
ikääntyneiden henkilöiden porttikäytävissä. 
h) Puheenjohtaja tiedotti Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta ja tulevista ohjelmakohdista. 
 

 

§ 13 Kokouksen päättäminen 
 

Kokous päätettiin klo 12.25. 
 
§ 14 Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous pidetään 7.9. klo 10.00 SenioriKeskuksessa. 
 
 
 
Ulla Grönvall-Streng, puheenjohtaja  Kurt Hellstrand, sihteeri 
 
 
 
Gun Nygård, pöytäkirjantarkastaja 

 

 
 
 
 
 
 
 


