
 
 
MUISTIO 
 
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 

 

 

Aika  17.1.2023 klo. 17.00–18.25 

Paikka Kunnantoimisto 

   

Läsnä  Arto Kujala (puheenjohtaja) 

Johan Gustafsson (jäsen) 

Heimo Hoven (jäsen) 

Ritva Lill-Smeds (jäsen) 

Elin Lindroos (jäsen) 

Pauli Ritola (jäsen) 

  Tiia Gustavson (sihteeri) 

     

Poissa  Kenneth Levin (varapuheenjohtaja) 

  Kari Martikainen (jäsen) 

Anja Rajala (jäsen) 

 

   

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Kokouksen sihteerinä toimii 1.1.2023 lukien 

kunnan hyvinvointikoordinaattori.  

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen. 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 

3. Lapinjärven kunnan organisaatiomuutos 1.1.2023 

Sihteeri kertoi kunnan organisaatiomuutoksesta sekä hyvinvointikoordinaattorin tehtävänkuvasta. 

Sivistystoimeen on liitetty hyvinvointipalvelut 1.1.2023 lukien. Toimialan nimi on sivistys- ja hyvin-

vointitoimi. Toimialajohtajan nimike on muutettu sivistys- ja hyvinvointijohtajaksi. Hyvinvointipalve-

luihin sisältyy uutena hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen asiantuntijapalvelut, ehkäisevä päihde- 

ja mielenterveystyö, kotoutumisen edistäminen ja maahanmuuton palvelut, asunnottomuus asiat, 

infektioihin ja muihin terveysuhkiin varautuminen ja ennaltaehkäisevä vanhustyö. Sivistys- ja hyvin-

vointitoimialalle on perustettu hyvinvointikoordinaattorin toimi. Tehtävä on uusi kunnassa. Hyvin-

vointikoordinaattori työskentelee sivistys- ja hyvinvointitoimen alaisuudessa.  

 

4. Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö/toiminta 

Kunnanhallitus on hyväksynyt vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön 21.11.2022 § 178. 

 

 



 
 

Sihteeri tiedusteli neuvoston jäsenten toiveita toiminnalle sekä mahdollisille vierailijoille sekä jakoi 

2 kpl vanhusneuvosto-oppaita jäsenille luettavaksi. Opas löytyy sähköisenä myös osoitteesta 

https://www.sitra.fi/julkaisut/vanhusneuvosto-opas/  

Jatkossa pyritään kokoontumaan ennen hyvinvointialueen alueellisten vanhus- ja vammaisneuvos-

tojen kokouksia.  

 

5. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kuulumiset 

Jäsen Pauli Ritola ja puheenjohtaja kertoivat, että hyvinvointialueen ensimmäinen palveluiden jär-

jestämisen lautakunnan kokous on peruttu/siirretty, koska vanhus- ja vammaisneuvostoja ei ole 

kuultu esityslistalla olevien ikääntyneitä ja vammaisia henkilöitä koskevien asioiden valmistelussa.  

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen alueelliset vanhus- ja vammaisneuvosto eivät ole vielä kokoontu-

neet/järjestäytyneet. Aluehallitus on jo 16.6.2022 kokouksessaan nimennyt henkilöt Itä-Uuden-

maan hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 2022–2025.  

 

Paulia on pyydetty alueellisen vammaisneuvoston puheenjohtajaksi.  

 

6. Muut mahdolliset asiat. 

Pauli toi esille, ettei kunnantoimiston edessä olevalle inva-pysäköintipaikalle ole mahdollista pysä-

köidä autoa, koska parkkiruutuun on kasattu aurauslumet. Inva merkkiä ei vielä myöskään ole siir-

retty, kuten järjestetyllä esteettömyys käynnillä todettiin tehtäväksi.  

 

7. Seuraavaksi kokouspäiväksi sovittiin 7.3.2023 klo. 17.00  

 15.3.2023 klo.17.00 

 

 

Muistion laati 

Tiia Gustavson 

Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri / Äldre- och handikapprådets sekreterare 
Hyvinvointikoordinaattori - välfärdskoordinator 
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun 
  

https://www.sitra.fi/julkaisut/vanhusneuvosto-opas/

