
 
MUISTIO 
 
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 

 

 

Aika  6.9.2022 klo. 16.30–18.00 

Paikka Kunnantoimisto ja Teams 

   

Läsnä  Arto Kujala (puheenjohtaja) 

Kenneth Levin (varapuheenjohtaja) 

Johan Gustafsson (jäsen) 

Kari Martikainen (jäsen) 

Pauli Ritola (jäsen) Teams yhteydellä, poistui klo. 17.49 

  Tiia Gustavson (sihteeri) 

     

Poissa  Heimo Hoven (jäsen) 

Ritva Lill-Smeds (jäsen) 

Elin Lindroos (jäsen) 

Anja Rajala (jäsen) 

 

   

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Pauli osallistui kokoukseen Teamsin välityksellä.  

 

2. Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön päivitys 

Käytiin yhdessä läpi vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö 2017–2021 ja tehtiin tarvittavat 

päivitykset ja korjaukset toimintasäännön päivittämiseksi vuosille 2022–2025. Sovittiin, että sihteeri 

tekee päivitykset ja korjaukset toimintasääntöön ja toimittaa sen vielä sähköpostitse neuvoston jä-

senille luettavaksi ja kommentoitavaksi.  

 

3. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ajankohtaiset asiat 

Puheenjohtaja kertoi ajankohtaisia asioita tulevalta hyvinvointialueelta. 

i. Hyvinvointialue johtaja Max Lönnqvist on aloittanut tehtävässään elokuun puoli välissä. 

Keskeisten hyvinvointialueen johtaja virkojen rekrytointi prosessi on vielä kesken. Osa vi-

roista on julistettu julkiseen hakuun. 

ii. Hyvinvointialueen yhteisten vanhus- ja vammaisneuvostojen kokousjärjestäytyminen on 

vielä kesken. Vammaisneuvostojen esittämät edustajat on kutsuttu koolle alueen toimesta 

keskustelemaan neuvoston toiminnasta ja saamaan alueelta tietoa toiminnan aloittami-

sesta. Vanhusneuvosto ei ole vielä kokoontunut. Lapinjärven vanhus- ja vammaisneuvoston 

edustajat ja varaedustajat on ilmoitettu hyvinvointialueelle. 

 

4. Vanhusten viikko 



 
Sihteeri kertoi, että vanhusten viikkoa vietetään jälleen 2.-9.10.2022. Tämän vuoden teema on 

Luonto antaa voimaa – Naturen ger karft. Viikolle on suunniteltu kunnan toimesta liikuntaan ja ul-

koiluun painottuvaa ohjelmaa. Lisäksi myös seurakunnalla on suunniteltuna ohjelmaa kyseiselle vii-

kolle.  

 

5. Muistiviikko 

Sihteeri kertoi, että valtakunnallista muistiviikkoa vietetään viikolla 38, teemalla Hyvää elämää 

muistiystävällisessä yhteiskunnassa. Lapinjärven perusturvapalvelut järjestää muistiviikolla 20.9 klo. 

11 alkaen yhdessä Helsingin ja Itä-Uudenmaan Muistiluotsin kanssa luennon muistisairauksista ja 

muistisairaan ihmisen kohtaamisesta kirjaston hirsisalissa. Muistiluotsi järjestää myös Lapinjärvellä 

vertaistukiryhmiä muistisairaille ja heidän läheisilleen. 

 

6. Muut mahdolliset asiat. 

i. Varapuheenjohtaja Kenneth Levin otti esille kunnan vuoden 2023 talousarvio valmistelun. 

Puheenjohtaja ja sihteeri kertoivat vuoden 2023 talousarvio valmistelun tilanteesta ja aika-

taulusta. Perusturvapalveluiden pääsääntöisesti siirtyessä Itä-Uudenmaan hyvinvointialu-

eelle ja perusturvapalveluiden toiminnoista vanhus- ja vammaisneuvosto ja ikääntyneiden 

hyvinvointi ja ennaltaehkäisevät palvelut jäävät kuntaan. Tällä hetkellä ei ole vielä täysin 

selvillä, minkä kunnan toimialan alle nämä palvelut vuoden 2023 alussa siirtyvät.  

 

ii. Puheenjohtaja nosti esille huolen siitä, ettei kuntaan palkattavaksi suunniteltua hyvinvointi-

koordinaattoria näillä näkymin ole tarkoitus palkata kuin vasta vuoden 2023 puolella. Kun-

nan nykyiset perusturvapalveluiden palveluohjaaja ja sote johtaja siirtyvät vuoden 2023 

alusta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelukseen. Huoli on siitä, kuka ohjaaja/neuvoo 

kuntalaisia ja varsinkin ikääntyneitä muutostilanteessa.  

 

7. Seuraavaksi kokouspäiväksi sovittiin 25.10.2022 klo. 16.30  

 

 

Muistion laati 

Tiia Gustavson 

Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri / Äldre- och handikapprådets sekreterare 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja 
Lapinjärvi/Lappträsk 


