
Pyhännän kunta    KOKOUSMUISTIO 

Vanhus- ja vammaisneuvosto   

Ma 30.5.2022 klo 10.00 Kemppaisen Maria Leenan kotona Tavastkengällä 

 

Läsnä:  Marko Niiranen, Terhi Korsulainen, Sisko Lehtola, Maria Leena Kemppainen, Elvi Kurkela 

 

1. Kokouksen avaus 

Maria Leena Kemppainen avasi kokouksen klo 10:55 ja toivotti kaikki tervetulleeksi.  

2. Järjestäytyminen  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Niiranen ja sihteerinä toimi Terhi Korsulainen. 

3. Todetaan läsnäolijat  

Sihteeri kirjaa muistioon läsnäolijat. Poissa Marja-Leena Moisala. 

 

4. Edellisen kokouksen muistion läpikäynti 

Käytiin läpi esitys edustajista hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostoihin.  

Hyvinvointialueen vanhusneuvosto:  Sisko Lehtola 

    Lauri Törmälehto  

Hyvinvointialueen vammaisneuvosto:  Eljas Niilekselä 

         Leena Heikkinen (kk) 

Paikallisesti säilytetään Vanhus- ja vammaisneuvosto Pyhännällä kunnanhallituksen alaisuudessa. Valittiin 

paikallisen neuvoston puheenjohtajaksi Sisko Lehtola ja kokousten sihteerinä toimii Terhi Korsulainen. Muut 

jäsenet ovat Elvi Kurkela, Maria Leena Kemppainen ja Marja-Leena Moisala sekä varajäsen Leena Piippo, joka 

kieltäytynyt jatkamasta. Tehdään esitys kunnanhallitukselle uuden varajäsenen valinnasta elokuussa, 

kysytään Eläkeliiton edustajaa. 

  

5. Strategian läpikäynti 

Marko esitteli strategiaa, joka on menossa Haapaveden perusturvalautakunnan hyväksyttäväksi. Strategiaan 

koottu Haapaveden ja Pyhännän tietoja ja tilastoja ikäihmisistä ja vammaisten asioista. Strategiassa esillä 

FINGER-toimintamalli, ennaltaehkäisevä toiminta asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, senioriasuminen, 

etäkotihoito, viriketoiminta, hyvinvointiteknologiaan liittyvät asiat ja järjestötyön aktiivisuuteen 

panostaminen. 

Hyvinvointialueella yli 75-vuotiailla  

- Kotihoidon peittävyyden tavoitteena on 13% 

- Omaishoitajien määrän tulisi nousta 6 %-->7 % 

- Tehostetussa palveluasumisessa asuvien määrä 6 % 

- Laitoshoidossa 0,5 % 

 



6. Muut asiat 

- Päätettiin tehdä aloite esteettömästä kulkemisesta Pyhännän liikkeisiin (apteekki, pankki, kaupat) eli 

ramppien, ovikellojen tai muiden tarpeellisten apuvälineiden hankkimisesta, jotta liikkuminen 

rollaattorin tai pyörätuolin avulla helpottuu 

- Eläkeliitto on tehnyt aloitteen kunnanhallitukselle jo aiemmin kylätalkkaritoiminnasta. Vanhus- ja 

vammaisneuvosto ottaa asian käsittelyyn, kun selvitetään millaista tarvetta ja paljonko palvelua 

tarvitaan. Tehdään kunnanhallitukselle aloite, jotta toiminta saataisi aloitettua esimerkiksi 

työllistämishankkeena tai muulla tavoin.  

- Terhi esitteli uuden hyvinvointitalon piirustuksia ja keskusteltiin, että onko tiloja asukkaille riittävästi ja 

onko mahdollista laajentaa tiloja. Asuntomitoitus on tehty tilastojen mukaan 19-paikkaiseksi+ 

intervallihuone ja saattohoitohuone. Laajennusmahdollisuus on huomioitu. Tulevaisuudessa 

panostetaan kotihoitoon. 

- Marko jatkossa mukana asiantuntijana tarvittaessa. 

-  

7. Seuraava kokousajankohta 

Seuraava kokous maanantaina 15.8.22 klo 10-11.30 kunnantalon auditoriossa. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:45.  

 

 

 

Kokouksen puolesta Terhi Korsulainen 

 


