
Sastamalan vanhusneuvoston kokous 4/2022 
Muistio 
 
Aika perjantai 9.9.2022 klo 9.00–11.10 
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone 419, Aarnontie 2A 
 
Paikalla  Hanhilahti Heimo, Eläkeliiton Mouhijärven yhdistys 
 Heikkilä Heidi-Maria, Sastamalan seurakunta 
 Homin Ritva, Keikyän sitoutumattomat eläkeläiset  
 Honko Marja-Liisa, Sastamalan Kansalliset Seniorit  
 Jokela Liisa, Eläkeliiton Kiikoisten yhdistys 
 Järvenpää Aarne, Sastamalan Eläkkeensaajat 
 Järvenpää Simo, Eläkeliiton Suodenniemen yhdistys 
 Kaasalainen Terttu, Mouhijärven Eläkkeensaajat 
 Lindberg Bill, Kiikan Eläkkeensaajat  
 Luukkanen Anja, Eläkeliiton Vammalan yhdistys 
 Mattila Paula, Vammalan Eläkkeensaajat 
 Mäkitalo Raija, Vammalan Eläkeläiset   
 Pajunen Sirkku, liikunta- ja nuorisopalvelut, Sastamalan kaupunki 
 Peltonen Saini, Eläkeliiton Äetsän yhdistys 
 Saukkoriipi Aleksi, sosiaali- ja terveyspalvelut, Sastamalan kaupunki 
 Vuorenoja Maiju, Sastamalan kristilliset eläkeläiset  
 Koskinen Päivi, konsernipalvelut, Sastamalan kaupunki 
 
 
§ 1 Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja Heimo Hanhilahti avasi kokouksen. 
§ 2 Läsnäolijat 
 Todettiin läsnäolijat. Poissa Järvenpää Simo, Nuolikoski Raine, Sillanpää Sari, Sorsa Jenni. 
 Paikalla Päivi Koskinen, sihteeri, Jenni Sorsan sijaisena. 
§ 3 Työjärjestys 
 Esityslista on lähetetty kokouskutsun mukana. 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, sillä muutoksella, että listalle lisättiin asiaksi 
Vanhusneuvoston varapuheenjohtajan nimeäminen § 7 jälkeen. 

§ 4  Esteellisyys ja liikkumisenrajoitteet  
 Edellisessä kokouksessa laadittavaksi sovittu tiedote/lehtikirjoitus julkaistiin Alueviestissä ja 

Tyrvään Sanomissa. Siitä ei ole tullut kirjoittajille palautetta. 
 

Aarne Järvenpää painotti asian tärkeyttä, sillä jopa uusissa rakennuksissa on  ongelmia 
liittyen esteettömyyteen. Esimerkkinä uuden Prisman inva-vessan käyttö ilman avustajaa, 
mistä on annettu palautetta kauppakeskukselle. 
 
Anja Luukkanen esitti huolen liittyen teiden kuntoon ja korjaustoimenpiteiden kestoon. 
Liikkumista vaikeuttaa, mikäli teiden päällysteet aiheuttavat auton/polkupyörän  
mahdollisen rikkoutumisen. Tietöiden eteneminen on urakoitsijan vastuulla, mikä tulisi 



määritellä  työn teettäjän vaatimuksissa toteutukselle. Myös Kauppalantalossa toimivan 
sosiaalikeskuksen esteettömyys tulisi huomioida, sillä siellä asioi paljon ikäihmisiä. 
 
Konkreettisia esityksiä liittyen esteettömyyteen voi tuoda jatkossakin keskusteluun sen 
sijaan, että keskustellaan aiheesta yleisesti.   

 
 Päätös: Otetaan aktiivisesti yksittäisiin esteettömyyteen liittyviin asioihin kantaa. Kaupungin 

tulisi toimintoja sijoittaessaan huomioida myös esteettömyysasiat, mikä tiedoksi 
Tilakeskukselle. 

 
§ 5 Joukko- ja palveluliikenne  
 Hallintopäällikkö Aleksi Saukkoriipi esitteli joukkoliikenteen palveluita ja siihen liittyvää 

materiaalia kaupungin nettisivuilla (https://sastamala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut-
liikenne-ja-rakennettu-ymparisto/joukkoliikenne/) 

   
 Aikataulut ovat nykyisin vain netissä, mikä todettiin hankalaksi, sillä kaikki ikäihmiset eivät 

käytä nettiä. Toivottiin, että aikataulut olisivat muuallakin nähtävillä esim. pysäkeillä, 
Kauppalantalolla, kirjastoilla ja myös kuljettajilla. Ikäpisteissä on tulostettuna aikatauluja 
saatavilla ohjaajalta. Myös järjestöjen tulisi tiedottaa, mistä aikatauluja on saatavilla ja  jakaa 
niitä myös itse.  
 
Palvelun saatavuudelle/jatkolle on tärkeää, että niitä käytetään.  Niinpä tiedotusta 
palveluista tulee tehostaa. 

 
Joukkoliikenteen suunnittelusta kaupungissa vastaa Aleksi Saukkoriipi v 2022 loppuun ja 
vuonna 2023 Kirsi Sinisalo 

 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että tiedottamiseen tulee panostaa, jotta palveluiden 

käyttöä voidaan tehostaa. 
 
§ 6 Juttutuvan ja Ikäpisteen/Lähitorin toiminta Sastamalassa  
 Vs. asiakasohjaaja Saija Koponen kertoi Sastamalan ikäpiste- ja juttutupatoiminnasta. 
 Sastamalan ikäpistetoiminta on ainutlaatuista Pirkanmaan hyvinvointialueen kunnissa.  
 
 Kokouksessa jaettiin ikäpisteen kokoontumisaikataulut sekä ikäihmisten neuvontapuhelimen 

esite. Ikäpisteen ohjelmat löytyvät löytyvät myös Facebookista: Sotesi Ikäihmisten 
avopalvelut 

  
 Paperitulosteet/esitteet saatavilla ikäpisteissä ohjaajalta. Kauppoihin, apteekkeihin, 

terveyspalveluihin ja järjestöille pyritään myös jakamaan esitteitä otettavaksi.  
 
 Ikäpisteen palveluista pyritään tiedottamaan heille, jotka eivät nyt käytä palveluita. 

Haastavinta on ollut Vammalan alueella tavoittaa kohderyhmää.  Toiminta todettiin 
alueellisesti kattavaksi, mutta henkilökohtaista palveluohjausmahdollisuutta ei kuitenkaan 
osata vielä käyttää. Palvelua tuleekin painottaa tiedottamisessa.  

 

https://sastamala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut-liikenne-ja-rakennettu-ymparisto/joukkoliikenne/
https://sastamala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut-liikenne-ja-rakennettu-ymparisto/joukkoliikenne/


Tiedoksi kysely: 
Kotihoidon kehittäminen koskettaa aivan kaikkia nyt ja tulevaisuudessa:  Miten turvataan 
jatkossa iäkkäiden ja vammaisten palvelut kotona ympäri vuorokauden – kaikkialla 
Pirkanmaalla? Ja mitä mieltä asukkaat itse ovat? Asukkailta ja sote-palvelujen henkilöstöltä 
sekä verkostoilta (vanhus- ja vammaisneuvostot) kysytään pian verkkoaivoriihessä 
tulevaisuuden kotihoidon kehittämisestä. 

 
Verkkoaivoriihi avautuu maanantaiaamuna 12.9. klo 8 ja on auki 25.9. klo 24 saakka.  

 Linkki kyselyyn: https://www.strategydialog.com/2676b9d8-d775-46b1-8c54-0063ef364d9e 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
§ 7 Edustajien nimeäminen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon 

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 29.8.2022 § 174 päättänyt 
pyytää hyvinvointialueen kuntia nimeämään jäsenet hyvinvointialueen vanhusneuvostoon. 
Yli 20 000 asukkaan kunnista nimetään kaksi (2) jäsentä. 

 
 Jäseniksi ehdotettiin Heimo Hanhilahtea ja Mauri Tuomista (ei vanhusneuvoston jäsen). 
 Mikäli hyvinvointialue pyytää myös varajäsenten nimeämistä, ehdotettiin varajäseniksi Anja 

Luukkasta (Heimo Hanhilahden varajäsen) ja Maiju Vuorenojaa (Mauri Tuomisen varajäsen). 
  

Päätös: Esitetään kaupunginhallitukselle, että Sastamalan kaupungin jäseniksi ja varajäseniksi 
hyvinvointialueen vanhusneuvostoon nimetään Heimo Hanhilahti ja varalle Anja Luukkanen 
sekä Mauri Tuominen ja varalle Maiju Vuorenoja. 
 

§ 8 Vanhusneuvoston varapuheenjohtajan nimeäminen: 
 Seppo Nissisen jäätyä pois, tulee valita uusi varapuheenjohtaja.  
   
 Päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin Saini Peltonen. 
 
§ 9 Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Käytiin läpi edellisen 20.5. pidetyn kokouksen pöytäkirja 
 
 Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
§10 Eläkeläisjärjestöjen esille tuomat asiat 
 Saini Peltonen toi palautetta Äetsästä:  

Äetsässä on tunkeuduttu ikäihmisten koteihin ja viety omaisuutta, esim. puhelimia ja 
pankkikortteja. Kotihoidon toivotaan kiinnittävän huomiota turvallisuusasioihin ja antavan 
niihin liittyen ohjeita/suosituksia. Ongelmat lisääntyvät, kun entistä huonokuntoisempia 
hoidetaan kotiin. 
 
Lääkäritilanne: bensan hinnan nousu vaikuttaa lääkärissä käyntiin Vammalassa. Myös 
rokotuskäynnit tulee hoitaa taksilla, mikä on merkittävä kustannus. Kaikki hoitotarvikkeet 
(esim. diabetes) tulee myös noutaa Vammalasta.  Äetsään toivotaankin 
lääkäri/hoitajavastaanottoa vähintään 2 pv/vko. 

https://www.strategydialog.com/2676b9d8-d775-46b1-8c54-0063ef364d9e


 
Lääkäripalveluista on toimitettu Sastamalan kaupunginhallitukselle/-valtuustolle osoitettu 
eläkeläisjärjestöjen allekirjoittama ”Vetoomus terveyspalveluiden säilyttämisen puolesta”.  
Vetoomuksesta toimitettiin kokouksessa kopio vanhusneuvoston puheenjohtajalle. 
 
Hoitojonotilanne ikäihmisten palveluissa pyydettiin myös selvittämään. 

 
Anja Luukkanen esitti kysymyksen tulevan soten valmistelutilanteesta. Tällä hetkellä ei 
vuoden alussa alkavista palveluista tietoa ole vielä saatavilla. Hyvinvointialueen valmisteluun 
palataan seuraavassa kokouksessa. 
 
Maiju Vuorenoja kertoi vanhusasiain valtuutetulle esitettyyn  kela-taksien saatavuuden 
parantamiseen liittyvään kysymykseen saadusta vastauksesta. Yhteydenottoja käytetään 
valtakunnallisessa edunvalvontatyössä. 

 
 Päätös: Merkitään tiedoksi keskustelu ja kaupunginhallitukselle/-valtuustolle osoitettu 

vetoomus sekä pyydetään Sosiaali- ja terveystoimea selvittämään ikäihmisten palveluiden 
jonotilanne. 

   
§ 11 Kaupungin edustajien esille nostamat asiat 
 Suvi Hilska ei ole enää kaupungin palveluksessa, tilalle pyydetään nimeämään uusi edustaja.  
  

Päätös: Pyydetään Tilakeskusta nimeämään Suvi Hilskan tilalle edustaja vanhusneuvostoon.
  

§ 12 Muut asiat 
 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä hyvinvointialueen kanssa tehtävään yhteistyöhön/ 

yhdyspintatyön suunnitteluun on pyydetty nimeämään eläkeläisjärjestöjen edustaja. Asiaa 
on käsitelty jo edellisessä kokouksessa, jolloin ei löytynyt edustajaa.  Anja Luukkanen esitti 
Heimo Hanhilahtea edustajaksi. Heimo Hanhilahti suostui yhdyshenkilöksi toistaiseksi, mutta 
asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.  

 
 Vanhusneuvostopäivä 2022: 2.11.2022. Vanhusneuvostosta voi osallistua fyysisesti 1-2 

henkilöä, mutta myös etäosallistuminen on mahdollista.  
 
 Oman asumisen ennakoiminen: 14.9.2022 etäluento + testi/onko asuminen hallinnassa. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
  
§ 13 Seuraava kokous  
 28.10.2022 klo 9.00 
 Asialistalla mm: 
 Hva-valmistelutilanne 
 Yhdyspinta/järjestöyhteistyöasia 
  
  
§ 14 Kokouksen päättäminen 



 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:10. 
  
 

 

Heimo Hanhilahti   Päivi Koskinen 
Puheenjohtaja    Sihteeri 


