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Homin Ritva, Keikyän Sitoutumattomat Eläkeläiset 
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Sorsa Jenni, sivistyspalvelut, Sastamalan kaupunki  

 
§ 1 Kokouksen avaus 
 Varapuheenjohtaja Seppo Nissinen avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana.  
 
§ 2 Läsnäolijat 

Todettiin läsnäolijat. Kutsuttuina asiantuntijoina olivat Katja Arve-Salonen ja Elina Alajoki. 
Poissa olivat Sari Sillanpää, Bill Lindberg, Sirkku Pajunen, Heidi-Maria Heikkilä, Raine Nuolikoski 
ja Heimo Hanhilahti.  
 

§ 3 Työjärjestys 
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi. Esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana.  
Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys.   
 
Sastamalan kaupungin nettisivujen testaaminen 
Viestintäpäällikkö Johanna Kurkikankaalla asiaa kotisivujen käyttäjätestauksesta. Tällä 
hetkellä meneillään kotisivu-uudistus. Uudet sivut avautuvat käyttäjille huhtikuussa viikolla 
17. Uusien nettisivujen avaamista varten tarvitaan testaajia ja Kurkikangas kysyi, onko 
vanhusneuvoston jäsenistöllä halukkuutta osallistua sivuston testaamiseen. Tarvetta on noin 
10–16 hengen testausryhmälle. Puolet testaajista käyttävät omaa puhelintaan ja puolet saavat 
käyttöönsä kaupungin tietokoneen.  
 



Testauspäivä järjestetään 23.3.2022 mennessä. ilmoittautumiset 16.3.2022 mennessä 
Johannan sähköpostiin: johanna.kurkikangas@sastamala.fi.  
 
Hyvinvointikoordinaattori ja vanhusneuvoston tuleva sihteeri Jenni Sorsa esittäytyy. 
Hyvinvointikoordinaattori Jenni Sorsa aloittaa vanhusneuvoston sihteerinä Päivi Laineen 
jäädessä eläkkeelle. Hyvinvointikoordinaattori työskentelee sivistyspalveluissa ja 
hyvinvointikoordinaattorin työtehtäviin kuuluu kaupungin hyvinvointityön koordinoiminen 
poikkihallinnollisesti.  
 

 
§ 4  Talousarvio 2022 

Talousjohtaja Elina Alajoki esitteli kunnan roolia ja tehtäviä tulevaisuudessa. 
Hyvinvointialueiden toiminnan aloittamisella on vaikutusta kaupungin nettobudjettiin. 
Vuonna 2022 nettobudjetti on 150 miljoonaa euroa ja vuonna 2023 se on 50 miljoonaa euroa.  
 
Hyvinvointialueiden aloittaessa ja sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille kunnille jää 
monia erilaisia tehtäviä. Kuntien tehtäväksi jäävät esimerkiksi opetuksen ja kulttuurin 
edistäminen, elinympäristön kehittäminen, elinvoiman edistäminen, paikallisen identiteetin ja 
demokratian edistäminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 
Toukokuussa 2022 aloitetaan tulevan taloussuunnitelman valmistelu. Valmistelu jatkuu kesän 
yli ja syyskuussa lautakunnat tekevät omat talousarvioehdotuksensa. 
Jatkossa järjestöavustukset tulevat säilymään lähes samansuuruisena.  
Alajoki toteaa, että ikääntyneiden hyvinvointiryhmä on yksi vaikuttamisen ja osallisuuden 
kanava ikääntyneille ja vanhusneuvosto toimii hyvinvointiryhmänä. 
 
Hyvinvointikoordinaattori Jenni Sorsa sanoi, että vanhusneuvoston toimimisesta 
ikääntyneiden hyvinvointiryhmänä on kirjattu hyvinvointisuunnitelmaan, mutta 
ikääntyneiden hyvinvointiryhmän kokoonpanosta ei ole sovittu tarkemmin.  Hyvinvointialueen 
kehittämistyön yhteydessä noussut tarvetta päivittää hyvinvointityön rakennetta ja 
ikääntyneiden hyvinvointiryhmän kokoonpanosta on tarkoitus käydä keskustelua myöhemmin 
keväällä 2022.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi Elina Alajoen esitys. 

 
 
§ 5 Aluevaalit 

Äänestysaktiivisuus, kotiäänestyksen toimiminen 
Konsernilakimies Katja Arve-Salonen 
 
Vaalit onnistuivat teknisesti hyvin, eikä korona aiheuttanut ennakkotietojen mukaisesti 
haasteita laitos- ja kotiäänestysten suhteen. Äänestys järjestettiin ympärivuorokautisissa 
laitoksissa ja äänestää siellä saivat asukkaat. Äänestys järjestettiin yhteensä 21 paikassa. Koko 
maassa äänestysaktiivisuus oli 47,5 %, Pirkanmaalla 49,4 % ja Sastamalassa 48,8 %. 
Sastamalasta valittiin aluevaltuustoon yhteensä 5 ehdokasta. Kotiäänestyksen määrä oli 36 ja 
laitosäänestys 116. 



Drive in -äänestys oli kaikista suosituin äänestyspaikka ja seuraavaksi suosituin oli 
Kauppalantalon äänestyspaikka. Suosituimpien äänestyspaikkojen äänestysaktiivisuutta ei 
voida verrata muissa kaupunginosissa olleisiin äänestyspaikkoihin, sillä nämä paikat eivät 
olleet yhtä laajasti avoinna. Drive in -äänestys sai hyvää palautetta.  
Kommentti: Nähtävillä on ollut sitä, että laitosten suhtautuminen ennakkoäänestykseen on 
vaihdellut. Myös tiedot ennakkoäänestyksen järjestämisestä laitoksittain ovat vaihdelleet.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi Katja Arve-Salosen esitys ja Powerpoint-esitys liitetään pöytäkirjan 
liitteeksi.  
 

§ 6 Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 
§ 7 Ikäihmisen liikkuminen ja Sastamalan liikkumismahdollisuudet 

Liikuntakoordinaattori Sirkku Pajusen oli tarkoitus pitää esitys ikäihmisten liikkumisesta ja 
Sastamalan liikkumismahdollisuuksista. S. Pajunen oli estynyt tulemaan kokoukseen, joten 
Pajusen esitys siirretään seuraavaan kokoukseen. 
Päätös: Esitys siirretään 1.4.2022 järjestettävään kokoukseen.  

 
§ 8 Omaishoitotukien taso Pirkanmaalla 

Hallintopäällikkö Aleksi Saukkoriipi esitteli omaishoitotukien tasoa Pirkanmaalla. 
Minimipalkkio Pirkanmaan alueella oli 423,61e. Sastamalan Sotesin alueella maksetaan 
keskimääräistä korkeampia omaishoitajatukia verrattuna muuhun Pirkanmaahan. Useissa 
kunnissa on kolme palkkioluokkaa, toisissa saattaa kuitenkin olla useampia (4). 
Omaishoidontuen kriteerit eivät ole yhtenäiset Pirkanmaan kunnissa. Sastamalassa 
omaishoidontuen taso on korkeampi, mutta sen saamisen kriteerit ovat verraten korkeampia 
kuin muualla Pirkanmaalla. Palkkioiden maksun kriteereitä tullaan yhdenmukaistamaan 
hyvinvointialueen aloittaessa. On mahdollista, että palkkiosummat laskevat lähemmäs 
minimiä myös Sastamalassa.  
Kommentti: Toiveena on se, että Sastamalan kriteereitä yhtenäistettäisiin.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi Aleksi Saukkoriipin esitys ja Powerpoint-esitys lisätään pöytäkirjan 
liitteeksi.  
 

§ 9 V. 2021 toimintakertomus ja vuoden 2022 toimintasuunnitelma  
 Käytiin läpi vuoden 2021 toimintakertomus ja suunnitelma.  
 Päätös: Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
§ 10 Eläkeläisjärjestöjen esille tuomat asiat  

Kysyttiin, millainen ympärivuorokautisten hoitopaikkojen tilanne on tällä hetkellä 
Sastamalassa. Aleksi Saukkoriipi kertoi kunnan omien paikkojen ja ostopalveluiden paikkojen 
olleen täynnä syksyllä. Vapautuviin paikkoihin on myös jonoa. Toimintaa on jouduttu 
supistamaan henkilöstöpulan vuoksi.  Vuoden 2022 aikana otettu käyttöön hoiva-avustajia ja 
oppisopimusopiskelijoita (13) helpottamaan työntekijäpulaa. Työntekijöiden saatavuuteen 
vaikuttaa eläköityminen ja se, ettei tällä hetkellä hoiva-ala näyttäydy vetovoimaisena. 



Rokottamattomuus ei ole aiheuttanut näkyvästi haastetta työntekijöiden saatavuuteen. Tällä 
hetkellä pulaa ollut myös tehostetun palveluasumisen paikoista.  
 
Ehdotettiin, että influenssarokotteet tulisi järjestää jatkossa omalla terveysasemalla niin, että 
rokottamisen kulku olisi sujuvaa ja rokotuspaikat olisivat lähellä. Aleksi Saukkoriipi 
kommentoi, että koronarokotukset ovat hankaloittaneet influenssarokotuksia.  
Mouhijärven eläkkeensaajat tuovat esiin, ettei Mouhijärven sivuterveysasemaa tulisi sulkea.  
 
Kelataksien tilauspalvelunumero on muuttunut, eikä päivitettyjä kirjallisia ohjeita ole. Kelan 
nettisivuilta löytyy ohjeet taksien tilaamiseen, mutta moni ei osaa käyttää niitä. Jenni Sorsa 
lisää pöytäkirjan liitteeksi ohjeet Kelataksien tilaamisesta.  
 
Vanhusneuvosto kiittää keskustan kävelyreittien tunnollisesta aurauksesta.  

  
 Päätös: Merkittiin tiedoksi eläkeläisjärjestöjen esille tuomat asiat.  
 
§ 11 Kaupungin edustajien esille nostamat asiat 
 Kaupungin edustajien esille nostamia asioita ei ollut.  
 
§ 12 Muut asiat 
 Sähköpostin käyttö kokouskutsujen lähettämisessä. 
  
 Käytiin keskustelua kokouskutsujen lähettämisestä sähköisesti. Vanhusneuvoston jäsenistä 

osa oli sähköisten kokouskutsujen kannalla ja osa toivoi paperista versiota. Lähetään 
sähköpostitse kokouskutsut sähköpostitse halukkaille.  
Päätös: Merkitään tiedoksi muut asiat.  

   
§ 13 Seuraava kokous   
 Seuraava kokous järjestetään perjantaina 1.4.2022 klo 9.00. 
 Ehdotuksia listalle:  

- Ikäihmisen liikkuminen ja Sastamalan liikkumismahdollisuudet – Sirkku Pajunen 
- Ympärivuorokautinen hoito Sastamalassa – Mervi Saari  
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja hyvinvointityö – Jenni Sorsa  

 
   
§ 14 Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.02. Puheenjohtaja kiitti Päivi Lainetta sihteerin 

tehtävän pitkäaikaisesta hoitamisesta ja toivotti uuden sihteerin Jenni Sorsan tervetulleeksi. 
  

 
Seppo Nissinen   Jenni Sorsa  
Puheenjohtaja   Sihteeri 


