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Kokousaika Tiistai 29.3.2022 klo 13.00-14:24 
 
Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, valtuustosali  
 
Saapuvilla            
olleet jäsenet   läsnä   poissa  varajäsen              läsnä 
   

Eläkeliiton Koski Tl yhdistys: 
      
Neuvoston vpj.  Mirja Tamminen,  x    Hanna Kuusisto 

Osmo Korhonen  x    Pentti Haapasalo 
Tuula Rautoma  x    Pirjo Laine 
   
Vammaisjärjestö:  
     
Riitta Lahti                -    Helvi Salonen             x 

  
 
Veteraanit: 
 
Markku Laine x  
 
Kosken Tl kunta: 
 
Leena Puumalainen              -     Pihla Laakso              x 

Neuvoston pj.  Taisto Lehti, pj  x                       Martti Mäkitalo  
 

 
Muut saapuvilla olevat   

Katri Honkala,  
hyvinvointikoordinaattori x  
Laura Willman-Kitola, 
sosiaalijohtaja, sihteeri x    

 
Asiat § 1 - 5 
 
 
Allekirjoitukset 
 
     
   
  Taisto Lehti   Laura Willman-Kitola 

Puheenjohtaja  Sihteeri 
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1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Neuvosto 29.3.2022 § 1 Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat, sekä toteaa van-

hus- ja vammaisneuvoston kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu-
den.   

 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun kokouskutsu on toimitettu vä-
hintään viisi päivää ennen kokousta. Kuntalain 103 § mukaan muu toi-
mielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-
nistä on paikalla. 

  
Päätösehdotus:  Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös:   Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
  
 
 
2 § EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN  
  
 
Neuvosto 29.3.2022 § 2 Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii sosiaalijohtaja. Vanhus- 

ja vammaisneuvoston muistion allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. 
 
Päätösehdotus: Hyväksytään vanhus- ja vammaisneuvoston edellisen kokouksen muis-

tio.  
 
Päätös:   Hyväksyttiin.  
 
 
 
 
  
3 § IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 
 
Neuvosto 29.3.2022 § 3 Edellisessä vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa (10.12.2021 § 

9) kirjattiin ylös vanhus- ja vammaisneuvoston kommentteja ikäihmisten 
hyvinvointisuunnitelmaan. Kokouksessa päätettiin, että jatketaan hyvin-
vointisuunnitelman käsittelyä seuraavassa vanhus- ja vammaisneuvos-
ton kokouksessa. 

 
Päätösehdotus: Vanhus- ja vammaisneuvosto ottaa kantaa Kosken Tl kunnan ikäihmis-

ten hyvinvointisuunnitelmaan.   
 
Päätös:  Hyväksyttiin. Hyvinvointikoordinaattori kirjasi vanhus- ja vammaisneu-

voston kommentit ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaan.    
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4 § IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIKYSELY 
 
Neuvosto 29.3.2022 § 4 Edellisessä vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa (10.12.2021 § 

9) Vanhus- ja vammaisneuvo teki aloitteen ikäihmisille kohdistetusta hy-
vinvointikyselystä. 

 
Päätösehdotus: Suunnitellaan ikäihmisten hyvinvointikyselyä hyvinvointikoordinaattori 

Katri Honkalan johdolla, ja kirjataan ylös vanhus- ja vammaisneuvoston 
kommentit. 

 
Päätös: Päätettiin, että suunnitellaan ikäihmisten hyvinvointikyselyn sisältö seu-

raavassa kokouksessa. Kysely toteutetaan syksyllä 2022.  
 
 
 
 
5 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
 
Neuvosto 29.3.2022 § 5  

1. Edellisessä vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa 
(10.12.2021§ 9) päätettiin, että tekniseltä toimelta kysytään mahdolli-
suutta Pappilantien piha-alueen kunnostamiseen.  
 
Asiaa on tiedusteltu tekniseltä johtajalta, ja tarkoituksena on tulevai-
suudessa purkaan Pappilantiellä oleva asunto. Tästä syystä piha-alu-
etta ei kunnosteta vielä.  

  
2. Ikääntyneiden henkilökortin hankkimistilausuudessa ollut noin 150 ih-

mistä paikalla. Kaikki halukkaat eivät saaneet henkilökorttia, ja heistä  
on kerätty lista. Järjestetään myöhemmin vielä kaksi uutta tilaisuutta 
Koskella henkilökortin hankkimiseen.  

 
3. Syksyllä järjestetään digitukihanke koskelaisille ikääntyneille. Tässä 

yksi osa-aikainen työntekijä. Kunnalla on 20 % omarahoitusosuus 
hankkeessa.  

 
4. Keskustellaan Ukrainan tilanteesta ja sieltä saapuneiden sotapako-

laisten auttamisesta.  
 

5. Jokivarsikumppanit toivovat kuntalaisilta mielipiteitä alueen vahvuuk-
siin, heikkouksiin, mahdollisuuksiin ja uhkiin  liittyen. Kysely liittyy 
vuonna 2023 alkavaan Leader-rahoituskauteen. Vanhus- ja vam-
maisneuvoston jäsenten toivotaan antavan vastaukset hyvinvointi-
koordinaattorille kyselyn paluupostilla.  

 
Päätösehdotus: Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedokseen asiat 1-5.  
 
Päätös: Hyväksyttiin.  

 


