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Kokousaika Tiistai 1.11.2022 klo 10.08 – 11:05 
 
Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Saapuvilla            
olleet jäsenet   läsnä poissa varajäsen     
   

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: 
   
Pihla Laakso  x  Veera Lindholm 

Neuvoston pj.  Taisto Lehti  x  Martti Mäkitalo  
 

 
Muut saapuvilla olevat   

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

 
Asiat § 16–21  
 
 
Allekirjoitukset 
 
     
   
  Taisto Lehti   Laura Willman-Kitola 

Puheenjohtaja  Sihteeri 
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16 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
Neuvosto 1.11.2022 § 16 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 läsnäolijat, sekä totesi kokouksen lailliseksi ja pää-

tösvaltaiseksi.  
 
  
 
 
17 § EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN  
  
 
Neuvosto 1.11.2022 § 17 Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii sosiaalijohtaja. Vanhus- 

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

tio (liitteenä).  
 
Päätös:   Hyväksyttiin.  
 
 
 
 
18 § NIMEÄMISPYYNTÖ HYVINVOINTIALUEEN VAIKUTTAMISTOIMIELIMIIN 

  
 
Neuvosto 1.11.2022 § 18 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt vaikutta-

mistoimielinten jäsenten nimeämisestä kunnissa hyvinvointialueelle. 
 
  Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle nimetään nuorisovaltuusto, van-

husneuvosto, vammaisneuvosto ja monikulttuurisuusneuvosto. Vaikutta-
mistoimielimet ovat yksi tapa hyvinvointialueen asukkaille osallistua ja 
vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. 

 
  Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimillä on mahdollisuus vaikuttaa hy-

vinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja 
seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan 
merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön, vammaisten henkilöi-
den, maahanmuuttajien tai vieraskielisten henkilöiden ja heidän tarvitse-
miensa palveluiden kannalta. Vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan 
osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella. 

 



Koski Tl kunta Muistio             
Vanhus- ja vammaisneuvosto 1.11.2022   
4/2022   
_____________________________________________________________________________ 
   

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

3 

  Vaikuttamistoimielinten asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää 
hyvinvointialueen aluehallitus. Laki hyvinvointialueesta (32 §) ja Varsi-
nais-Suomen hyvinvointialueen valtuuston hyväksymä (2.3.2022) hallin-
tosääntö määräävät vaikuttamistoimielinten jäsenten nimeämisiin liitty-
vistä asioista. 

   
  Vaikuttamistoimielinten jäsenten yhteystiedot (kunnan nimi, henkilön 

nimi, puhelin, sähköposti ja osoite) pyydetään ilmoittamaan kootusti yh-
den henkilön toimesta vastaamalla Webropol -kyselyyn 7.11.2022 men-
nessä.  

 
Päätösehdotus: 1. Kosken Tl kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee yhden jäse-

nen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Varsinais-Suomen hyvin-
vointialueen vanhusneuvostoon.  

 
  2. Kosken Tl kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee yhden jäse-

nen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Varsinais-Suomen hyvin-
vointialueen vammaisneuvostoon. 

 
Päätös:   1. Kosken Tl kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee jäsenek-

seen Taisto Lehtin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Osmo 
Korhosen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.  

 
  2. Kosken Tl kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee Taisto Leh-

tin jäsenen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Osmo Korho-
sen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.  

   
 
 
 
19 § LAUSUNTOPYYNTÖ VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOLLE KOSKEN TL KUN-

NAN HYVINVOINTIKERTOMUKSESTA SEKÄ HYVINVOINTISUUNNITELMASTA 
 
Neuvosto 4.10.2022 § 13  Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan (29.3.2022 § 3) otta-

nut kantaa Kosken Tl kunnan ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaan.  
 
Päätösehdotus:  1. Hyvinvointikoordinaattori Katri Honkala esittelee vanhus- ja vam-

maisneuvostolle Kosken Tl kunnan hyvinvointikertomuksen ja hyvin-
vointisuunnitelman.  

 
2. Vanhus- ja vammaisneuvosto antaa lausuntonsa hyvinvointikerto-
muksesta, sekä hyvinvointisuunnitelmasta.  
 

Muutettu päätösehdotus: 2. Vanhus- ja vammaisneuvosto antaa lausuntonsa hyvinvointikerto-
muksesta sekä hyvinvointisuunnitelmasta seuraavassa kokouksessaan. 
Hyvinvointikoordinaattori lähettää materiaalit sähköpostitse neuvoston 
jäsenille tutustuttavaksi.  
 

Päätös:   1. Hyväksyttiin.  
 

2. Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 
________________________________________________________ 
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Neuvosto 1.11.2022 § 19  Hyvinvointikoordinaattori on lähettänyt hyvinvointikertomukseen sekä 

hyvinvointisuunnitelmaan liittyvät materiaalit neuvoston jäsenille ennak-
koon tutustuttavaksi. 

 
Päätösehdotus: Vanhus- ja vammaisneuvosto antaa lausuntonsa hyvinvointikertomuk-

sesta sekä hyvinvointisuunnitelmasta. 
 
Päätös: Vanhus- ja vammaisneuvolla ei ole huomautettavaa hyvinvointikerto-

muksesta ja hyvinvointisuunnitelmasta. Lausuntonaan vanhus- ja vam-
maisneuvosto hyväksyy hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitel-
man.  

 
 
 
 
 
20 § LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄ 
 
Neuvosto 1.11.2022 § 20 Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan (20.6.2022 § 9) nimen-

nyt Markku Laineen edustajakseen liikenneturvallisuustyöryhmään.  
 
Päätösehdotus: Käydään läpi liikenneturvallisuustyöryhmän ajankohtaisen asiat Markku 

Laineen johdolla.  
 
Päätös: Liikenneturvallisuustyöryhmä ei ole kokoontunut edellisessä vanhus- ja 

vammaisneuvoston kokouksessa läpikäytyjen asioiden jälkeen.  
 
 
 
 
 
21 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
Neuvosto 1.11.2022 § 21  
 

- Ikiliikkuja -hankkeen tukemaan toimintamalliin liittyvät uimareissut 
Somerolle saavat kiitosta neuvostolta. 
 

- Katri Honkala kertoo, että tavoitteena järjestää Koskella vielä tämän 
vuoden puolella vapaaehtoistyön päivä, jonka tarkoituksena on rek-
rytoida vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin. Tarkoitus järjestää myöhem-
min myös toinen tilaisuus autettaville, jotta kynnys pyytää apua ma-
daltuu ja autettavat kohtaavat toisensa.  

 
- Digitukihanke koettu hyväksi ja huomioitu myös Kosken ulkopuolella.  

 
- Katri edistää yhteistyön lisäämistä vapaaehtoisten ja vanhuspalvelun 

asiakkaiden välillä.  


