
Pöytäkirja  
  
Vanhusneuvosto  
 
Paikka ja aika: Euran kunnanvirasto 14.3.2022, kello 10:00-11:30  
Läsnäolijat: Matti Henell, Raimo Hanniala, Pirjo-Leena Antonen, Vuokko Salmi, Tuomo Viitahalme, 
Marja Rautala, Seija Oittinen, Marita Pihlajamäki, Kari Kankaanranta (sihteeri)  
Poissa: -  
  
1. Järjestäytyminen  
- Todettiin, että kaikki vanhusneuvostoon valitut varsinaiset jäsenet ovat paikalla sekä kokous 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   
- Vanhusneuvoston jäsenet ja sihteeri esittäytyivät.  
- Hyväksyttiin sihteerin toimittama esityslista asioiden käsittelyjärjestykseksi.  
- Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo-Leena Antonen ja Tuomo Viitahalme.  
  
  
2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta  
- Vanhusneuvosto valitsi yksimielisesti vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Matti Henellin ja 
varapuheenjohtajaksi Seija Oittisen.   
  
  
3. Kokous käytännöt – asioiden valmistelu ym.  
- Sovittiin, että kokousmateriaali toimitetaan jäsenille sähköpostitse   
- Päätettiin tehdä vuosikello / toimintasuunnitelma seuraavaan vanhusneuvoston kokoukseen 
käsiteltäväksi. Puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat vuosikelloluonnoksen.  
  
 
4. Nykyisen toimintasäännön arviointi ja neuvoston tavoitteiden asettaminen (mm. 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen)  
- Todettiin, että Euran kunnanhallitus pyysi kokouksessaan 28.2.2022 vanhusneuvostoa ja 
vammaisneuvostoa arvioimaan ensimmäisissä kokouksissaan toimintasääntöjen mahdollisia 
muutostarpeita liittyen esimerkiksi neuvostojen tehtävään tai jäsenmääriin.  
  
- Vanhusneuvosto päätti esittää seuraavat muutokset toimintasääntöön:  

• -Lisätään 2 §: “Vanhusneuvosto pyrkii aktiivisesti 
vaikuttamaan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi tehtävään työhön ja ennaltaehkäisemään 
ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta”  

  
• Muutetaan 3 §: “Vanhusneuvostoon kuuluu 8-10 jäsentä, 

joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen ja joiden 
toimikausi on neljä (4) vuotta. Euran kunnan alueella 
toimivat eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöt nimeävät 7-9 
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja seurakunta 
yhden (1) ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
Vanhusneuvosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoiksi 



kunnan edustajia. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan 
valtuustokaudeksi (4 vuodeksi) kerrallaan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan. (Nykyinen: Vanhusneuvostoon kuuluu kolmetoista 
(13) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen ja joiden toimikausi on neljä (4) 
vuotta. Euran kunnanhallitus nimeää neuvostoon viisi (5) jäsentä ja heille viisi (5) 
henkilökohtaista varajäsentä, jotka edustavat kunnan eri hallintokuntia ja Euran kunnan 
alueella toimivat eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöt nimeävät seitsemän (7) jäsentä ja heille 
seitsemän (7) henkilökohtaista varajäsentä ja seurakunta yhden (1) ja hänelle 
henkilökohtaisen varajäsenen. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan 
valtuustokaudeksi (4 vuodeksi) kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, 
että toinen heistä on kunnan edustaja ja toinen järjestöjen edustaja. Puheenjohtaja 
valitaan vuorotellen kunnan ja järjestöjen edustajista.)  

• Muutetaan 3 §: “Vanhusneuvoston sihteerinä toimii 
hallintojohtaja”. (Nykyinen: Neuvoston sihteerinä toimii kunnan sosiaalitoimiston 
vanhustyöasioita hoitava tai joku muu sosiaalitoimiston nimeämä viranhaltija tai 
työntekijä)  

• Lisätään 4 §: “Vanhusneuvoston puheenjohtaja ja hänen 
ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi edustaa 
vanhusneuvostoa”  

  
- Lisäksi vanhusneuvosto päätti muistuttaa kunnan toimielimiä seuraavasta vanhusneuvoston 
tehtävästä: “Vanhusneuvoston tehtävänä ja tarkoituksena on tehdä esityksiä ja aloitteita sekä 
antaa lausuntoja kunnan viranomaisille kunnan ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä ja seurata 
niiden käsittelyä kunnan elimissä.”  
  
  
5. Seuraavasta kokouksesta sopiminen  
- Seuraava kokous päätettiin järjestää 21.4.2022 kello 10:00 Euran kunnanvirastolla.  
  
6. Muut asiat  
- Seuraavaan kokoukseen päätettiin kutsua Satakati-hankkeen vetäjä.  
- Päätettiin antaa vastaus kyselyyn koskien hyvinvointialueen vanhusneuvostoa. Vastauksessa 
päätettiin nojata maakunnan vanhusneuvoston vastauksiin.  
  
  
  
  
Sihteeri: Kari Kankaanranta  
Pöytäkirjantarkastajat: Pirjo-Leena Antonen ja Tuomo Viitahalme  
 


