
  
 

Pietarsaaren kaupungin vanhusneuvosto  Pöytäkirja 7.9.2022 

 
 
Ajankohta: 7.9.2022 klo 10.10–12.35 
 
Paikka: HeinätoriKeskus 
 
Läsnäolijat:  
Ulla Grönvall-Streng, puheenjohtaja 
Helena Ahlstrand 
Pentti Silvennoinen  
Tuomo Syri 
Antero Varila  
Kurt Hellstrand, sihteeri, kaupunginhallituksen edustaja 
 
 
 
 
§ 1 Kokouksen avaaminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 
§ 2 Päätösvaltaisuus 

 
Todettiin, että esityslista lähetettiin ajoissa ja että kokous on päätösvaltainen. 

 
§ 3 Pöytäkirjantarkastajan valinta 
 

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Helena Ahlstrand. 
 
§ 4 Jäsenet hyvinvointialueen vaikuttajatoimielimissä 
 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on lähettänyt seuraavan pyynnön kunnille:   
”Kuntia pyydetään huomioimaan laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a § 
nimetessään varsinaisia jäseniä ja varajäseniä vaikuttajatoimielimiin siten, että 
varsinainen jäsen ja varajäsen eivät ole samaa sukupuolta. Mikäli nimeämiskäytäntö 
noudattaa tasa-arvopykälää, asia ei vaadi teiltä lisätoimenpiteitä.”  
 
Päätettiin, että Pohjanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustajiksi valitaan 
Antero Varila varsinaiseksi jäseneksi ja Ulla Grönvall-Streng varajäseneksi toimikaudelle 
1.1.2023– 1.5.2025. 

  
§ 5 Anomus vapautuksesta 

 
Pirjo Teppo, varsinainen jäsen ja Sauli Teppo, varajäsen ovat anoneet vapautusta 
tehtävistään vanhusneuvostossa. Heidän edustamaansa yhdistystä pyydetään valitsemaan 
jäsenet vanhusneuvostoon. 

 
 
 
 



 
§ 6 Pohjanmaan hyvinvointialue 
 

Antero Varila tiedotti hyvinvointialueen strategiasta. Korostettiin, että kuntalaisten 
saattaa olla vaikeaa saada yhteyttä hyvinvointialueen eri tahoihin ja että odotusaika voi 
soittaessa olla pitkä. Suositeltiin, että on hyvä jättää soittopyyntö. 

 
§ 7 Kaupunginhallituksen raportti  
 

Kaupunginhallituksen elokuun kokouksissa tehdyistä päätöksistä esitettiin lyhyt raportti. 
Käytiin keskustelua hyvinvointialueen ja kunkin kunnan vastuusta palveluasumisen 
osalta. 

 
§ 8 Aloitteet kaupunginhallitukselle  
 

- Seniorien infopisteen perustaminen, ehdotuksena raatihuoneen kellarikerros. 
- Penkkejä puistoihin. Helena Ahlstrand laatii tekstin. 
- Seniorien omakotitalojen kohdalle aurauskeppejä merkiksi, ettei porttia aurata umpeen. 

Ulla Grönvall-Streng laatii tekstin, 
- Suomenkielinen nimike vanhusneuvosto ehdotetaan muutettavaksi muotoon 

ikäihmisten neuvosto. Kurt Hellstrand laatii tekstin. 
- Ehdotuslaatikoita muutamaan paikkaan kaupungissa. Antero Varila laatii tekstin. 
- Vipparin kesäliikenne Fäbodaan. Pentti Silvennoinen laatii tekstin. 

 
§ 9 Vuoden 2022 toimintasuunnitelma 
 

Suunniteltu seudun vanhusneuvostojen yhteinen tapaaminen siirretään 
kevätlukukaudelle. Tapaamiseen kutsutaan esitelmän pitäjä hyvinvointialueelta.  
 
Vanhusten viikolla järjestetään tapahtuma Campus Allegrossa 5.10. Vanhusneuvoston 
jäseniä kehotetaan mainostavan tapahtumaa yhdistyksissään. Bo Isomaa ja Sinikka Ingo 
pitävät esitelmät. Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy:n edustaja kutsutaan tapahtumaan. 
Vanhusneuvosto aikoo järjestää oman pöydän, jossa on aineistoa. Muista toimijoista 
voidaan mainita Voimaa vanhuuteen. 
 
Ikäihmisten joulu järjestetään Seurakuntakeskuksessa. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä 
seurakuntaan tiloista ja kaupunki puurotarjoilusta. Kaupungin kotisivuille on laitettava 
ilmoitus. Päivästä tiedotetaan myös yhdistyksissä, joissa myös ehdotetaan mietittäväksi 
kuljetusten järjestämistä. 

 
§ 10 Vanhusneuvostojen päivä 2.11. 
 

Tapahtuma järjestetään Helsingissä. Ulla Grönvall-Streng ja Antero Varila osallistuvat 
paikan päällä, mutta myös sähköisesti on mahdollista osallistua. 

 
§ 11 Lausunto aloitteesta 
 

Käsiteltäessä Kurt Hellstrandin aloitetta ilmaisista uimahalli- ja kuntosalikäynneistä 
omaishoitajille (kv 15.11.2021) aloitteen tekijä oli poistuneena esteellisenä ja 
puheenjohtaja toimi sihteerinä tässä pykälässä.  
 
Vanhusneuvosto päätti yksimielisesti tukea aloitetta, mutta halusi kiinnittää huomiota 
muotoiluun ”omaishoitosopimuksen tehneillä henkilöillä”. Vanhusneuvosto totesi täten, 



että suurin osa omaishoitajista eli henkilöt, jotka eivät ole tehneet sopimusta, eivät kuulu 
aloitteessa mainittujen etujen piiriin.  

  
 
 
§ 12 Seurantaryhmien raportit 
 

Kaupungin päivitettyihin verkkosivuihin oltiin tyytyväisiä. Keskusteltiin kävelyä, pyöräilyä 
ja kestävää liikkumista edistävästä kyselystä erityisesti ikäihmisten osalta. Pentti 
Silvennoinen kertoi terveisiä matkailijoilta, jotka olivat kokeneet kaupungin hyvin 
myönteisellä tavalla vieraillessaan täällä. 

 
 
 § 13 Kaupungin tiedotus, asiakirjat ja suunnitelmat 
 

Ei erityistä keskustelua. 
  
 
 § 14 Muut asiat 
 

Tiedotettiin kampanjasta ”Tassut liikkeelle – Vie vanhus ulos” 7.9.2022–7.1.2023 ja 
ilmoitettiin yhdistyksille tiedoksi, että Voimaa vanhuuteen -kampanja on käynnissä. 

 
 

§ 13 Kokouksen päättäminen 
 

Kokous päätettiin klo 12.35. 
 
§ 14 Seuraava kokous 
 

Syksyn kokoukset pidetään 12.10., 16.11. ja 14.12. klo 10.00 Svenska Gårdenissa.  
 
 
 
Ulla Grönvall-Streng, puheenjohtaja Kurt Hellstrand, sihteeri  
Sihteeri § 11 
 
 
Helena Ahlstrand, pöytäkirjantarkastaja 

           
  

 
 
 
 
 


