
Sastamalan vanhusneuvoston kokous 5/2022 
Pöytäkirja 
 
Aika perjantai 14.10.2022 klo 9.00–10.55. 
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone 419, Tampereentie 5, Sastamala 
Paikalla  Hanhilahti Heimo, Eläkeliiton Mouhijärven yhdistys 
 Homin Ritva, Keikyän Sitoutumattomat Eläkeläiset  

Honko Marja-Liisa, Sastamalan Kansalliset Seniorit  
 Jokela Liisa, Eläkeliiton Kiikoisten yhdistys 
 Järvenpää Aarne, Sastamalan Eläkkeensaajat 
 Kaasalainen Terttu, Mouhijärven Eläkkeensaajat 
 Lindberg Bill, Kiikan Eläkkeensaajat  
 Luukkanen Anja, Eläkeliiton Vammalan yhdistys 
 Mattila Paula, Vammalan Eläkkeensaajat 
 Peltonen Saini, Eläkeliiton Äetsän yhdistys 
 Saukkoriipi Aleksi, sosiaali- ja terveyspalvelut, Sastamalan kaupunki 
 Vuorenoja Maiju, Sastamalan kristilliset eläkeläiset  
 Sorsa Jenni, hyvinvointikoordinaattori, Sastamalan kaupunki  
 
§ 1 Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
§ 2 Läsnäolijat 
 Todettiin läsnäolijat 

Poissa olivat Järvenpää Simo, Mäkitalo Raija, Nuolikoski Raine, Sirkku Pajunen, Sari Sillanpää 
ja Heidi-Maria Heikkilä. 

§ 3 Työjärjestys 
Esityslista lähetettiin kokouskutsun mukana. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä 
muutoksella, että kohdassa §7 käsitellään pöytäkirjan sijasta edellisen kokouksen muistio. 

§ 4  Edustajien nimeäminen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon  
Sastamalan kaupunginhallitus jätti kokouksessaan 26.9.2022 pöydälle Sastamalan kaupungin 
edustajien nimeämisen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon, koska kaupungin nimeämien 
edustajien ja varajäsenten tulee olla vanhusneuvoston jäseniä.  
 
Vanhusneuvosto käsitteli asiaa uudelleen ja jäseniksi ehdotettiin Heimo Hanhilahtea ja Paula 
Mattilaa. Varajäseniksi ehdotettiin Anja Luukasta (Heimo Hanhilahden varajäsen) ja Maiju 
Vuorenojaa (Paula Mattilan varajäsen).  
 
Päätös: Esitetään kaupunginhallitukselle, että Sastamalan kaupungin jäseniksi 
hyvinvointialueen vanhusneuvostoon nimetään Heimo Hanhilahti ja varalle Anja Luukkanen 
sekä Paula Mattila ja varalle Maiju Vuorenoja.  

§ 5  Katsaus hyvinvointialueen valmisteluun  
 Vs. Sosiaali- ja terveysjohtaja Aleksi Saukkoriipi 
  



Hyvinvointialueelle nimetään tällä hetkellä johtajia ja päälliköitä, jotka aloittavat 
työskentelemään syksyn aikana jollakin prosentilla hyvinvointialueen palveluksessa.  
Hyvinvointialueella on seuraavat palvelulinjat: sairaalapalvelut, avopalvelut, lasten, nuorten 
ja perheiden palvelut, ikäihmisten ja vammaisten palvelut sekä pelastuslaitos.  
Hyvinvointialueen kotisivut avataan marraskuussa ja henkilöstölle on tulossa syksyn aikaan 
infotilaisuuksia hyvinvointialueen valmisteluun liittyen.  
 
Asumispalveluiden tuottajat ovat irtisanoneet palvelusopimuksia ja palveluseteleitä 
inflaation ja hintojen nousun vuoksi. Uusia sopimuksia ei ole vielä tehty, koska odotetaan 
hyvinvointialueen hyväksyntää. Sopimusten irtisanominen on näkynyt myös Sastamalassa. 
Sopimuksista neuvotellaan kuitenkin koko ajan, jotta palvelut saadaan jatkumaan ja niiden 
saatavuus turvataan.  
 
Palveluiden sisältöihin liittyvää kehittämistyötä tehdään jatkuvasti erilaisissa hankkeissa ja 
etsitään hyviä käytäntöjä, joita voidaan viedä osaksi hyvinvointialueen käytäntöjä.  

 Päätös: Merkittiin tiedoksi ja lähetetään jäsenille Power Point-esitys.  
§ 6  Rokotukset Sastamalassa syksyllä 2022  
 Vs. Sosiaali- ja terveysjohtaja Aleksi Saukkoriipi 
  

Influenssarokotukset aloitetaan lokakuussa tehostetussa palveluasumisessa ja 
hoitopaikoissa. Lokakuun lopulla rokotukset alkavat myös Mouhijärvellä, Punkalaitumella ja 
Vinkissä. Ajanvaraus rokotukseen aukeaa noin viikko ennen rokotusten alkamista, tarkka 
päivämäärä ei ole vielä tiedossa. Influenssarokotukseen täytyy varata aika, koska henkilön 
oikeus rokotteen saamiseksi tulee varmentaa. 
 
Koronarokotukset ovat tällä hetkellä tauolla ja niiden antaminen jatkuu marraskuulla. 
Koronarokotukset jatkuvat niin kauan kuin kysyntää rokotuksille riittää. Varianttirokotusten 
antamisesta ei ole tällä hetkellä tietoa.  

 
Esityksen aikana käytiin siitä, miten eri puolilla Sastamalaa asuvat pääsevät rokotuksiin 
palveluliikennettä käyttäen. Aleksi Saukkoriipi on yhteydessä palveluliikenteen järjestäjään ja 
selvittää, onko reittiä mahdollista muuttaa niin, että palveluliikenteellä pääsee Vinkkiin 
rokotukseen.  

 
 Päätös: Merkitään tiedoksi.  
§ 7 Edellisen kokouksen muistio 
 Käydään läpi edellisen kokouksen muistio. 
 Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.  
§ 8 Eläkeläisjärjestöjen esille tuomat asiat  
 

Aarne Järvenpää toi esille huolta digitaalisten palveluiden lisääntymisestä ja nostaa esille, 
että tärkeää myös säilyttää perinteiset palvelut sekä mahdollisuuden tavoittaa henkilökunta 
myös jatkossa puhelimitse.  

  



Anja Luukkanen toi esille huolta siitä, että kaupungin kotisivuilta pitäisi löytyä helposti eri 
nimikkeillä henkilökunnan puhelinnumerot, jotta yhteyden saisi helpommin. Käytiin 
keskustelua siitä, että Sastamalan kaupungilla on puhelinvaihde ja sitä kautta on mahdollista 
löytää työntekijä, mikäli yhteystietoja ei löydy kotisivujen kautta tai tarvitsee apua oikean 
henkilön tavoittamiseksi.  
 
Saini Peltonen tiedusteli jonotilannetta ikäihmisten palveluissa. Aleksi Saukkoriipi vahvisti, 
että tällä hetkellä jonossa on 15 henkeä ja tämän lisäksi 7 henkeä jonottaa yksityisestä 
palveluasumisesta kaupungin palveluiden piiriin.  

 
Vanhusneuvostossa käytiin keskustelua siitä, ettei Sastamalassa ole ikäihmisille suunnattuja 
terveystarkastuksia ja ikäihmisten kanssa työskentelyyn erikoistunutta ammattilaista. 
Keskustelun aikana ehdotettiin, että ikäihmisten terveyttä lähdettäisiin seuraamaan 
kutsumalla tietyt ikäryhmät terveystarkastukseen ja tapaamiselle.  
 
Kokouksessa keskusteltiin pankkipalveluiden hoitamiseen liittyvistä haasteista, jos ei ole 
käytössä verkkopankkitunnuksia. Keskustelussa nousi esille, voisivatko paikalliset pankit 
tehdä ikäihmisille suunnatun esitteen, josta löytyisi helposti pankin henkilökunnan 
puhelinnumerot.  
 
Bill Lindberg kertoi, että Kiikan nuorisotalolla järjestetään tilaisuus, johon Osuuspankin 
palveluneuvoja on tulossa kertomaan ja keskustelemaan pankkipalveluiden käytöstä ja 
niiden mahdollisuuksista. Totesi tilaisuuden olevan avoin vanhusneuvoston jäsenille ja muille 
ikäihmisille.  
 
Keskusteltiin siitä, onko palveluliikenteen vuoroja mahdollista yhteensovittaa niin, että 
kaikkien Sastamalalaisten on mahdollista päästä myös syrjäseudulta Vammalaan asioimaan 
pankkien palveluaikoina. Palveluliikenne kulkee päivittäin eri puolilta Sastamalaa ja todettiin, 
että pankkeihin on mahdollista varata aika virkailijalle itselle sopivana päivänä.  
 
Seppo Nissinen välitti Eläkeliiton kansalaisviestin, jossa nostettiin esiin huolta suurinflaation 
vaikutuksista eläkeläisten taloudelliseen tilanteeseen. Välitetään viesti vanhusneuvoston 
edustajille ja jatketaan keskustelua seuraavassa kokouksessa.  

 
Päätös: Merkitiin tiedoksi.  

§ 9 Kaupungin edustajien esille nostamat asiat 
 Päätös: Ei kaupungin edustajien esille nostamia asioita. 
§ 10 Muut asiat 
 Päätös: Ei muita asioita.  
§ 11 Seuraava kokous  
 9.12.2022 klo 9.00.  
§ 12 Kokouksen päättäminen 
 
 Päätetään kokous 10.55. 
 


