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VESANNON KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  
 
TOIMINTAKERTOMUS 2021 
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävä on osallistua kunnan eri toimialojen toiminnan 
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneiden tai 
vammaisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen, 
päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 
 
Neuvoston jäsenet v.2021: 
 
Jäsenet:    Varajäsenet: 
 
Toini Hotokka, vpj   Martti Häyrinen 
Aino Liimatainen 
Hilkka Varis    Maija-Liisa Röntynen-Huttunen 
Alli Mokkila, pj   Satu Hänninen 
Minna Sahlberg   Anna-Liisa Hakkarainen 
Juhani Riikonen   Juhani Jäntti 
 
Uolevi Laitinen, kunnanhallituksen edustaja Esko Huttunen  
  
 
Puheenjohtajana toimi Alli Mokkila ja sihteerinä erityispalvelujen esimies Laila Hytönen. 
 
Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 11.10.2021 neuvoston jäseniksi toimikaudelle 2021-2023 
seuraavat henkilöt: 
 
Jäsenet:    Varajäsenet: 
Erkki Kukkonen, pj.   Veli Pulkkinen 
Anna-Riitta Raatikainen, vpj.  Maija Röntynen-Huttunen 
Esko Huttunen   Juhani Jäntti 
Minna Sahlberg   Anna-Liisa Hakkarainen 
 
Kunnanhallituksen edustajaksi nimettiin Uolevi Laitinen. 
 
 
Toimintaan vuodelle 2021 myönnettiin kunnan säästötoimenpiteiden takia vain 610 € määräraha. 
Toimintakulut olivat 897,80€, joka muodostui kokouspalkkioista ja matkakuluista.  
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Toiminta v.2021 
 
Toimintasäännön mukaan vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa. V. 2021 
neuvosto kokoontui vanhalla kokoonpanolla 13.1.2021 ja 29.6.2021. Maaliskuulle sovittu kokous 
peruttiin koronatilanteen takia eivätkä neuvoston jäsenet halunneet pitää etäkokousta. Uudella 
kokoonpanolla neuvosto kokoontui 25.11.2021.  
 
Kokouksissa käsiteltiin mm. perusturvan ajankohtaisia asioita, kuten palvelurakenneuudistusta, 
henkilöstötilannetta ja koronatilanteen vaikutusta palveluihin sekä päivitettiin neuvoston 
toimintasääntö ja laadittiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022.  
 
Vs. perusturvajohtaja Maija-Leena Huuskonen ja kotihoidon esimies Teija Turpeinen kävivät 
kertomassa perusturvan asioista ja vastaamassa neuvoston jäsenten kysymyksiin. 
 
Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan kirjatut osallistumiset ystävänpäiväjuhlaan ja joulujuhlaan 
Yhdessä eteenpäin -tapahtumissa, Vanhusten viikon tapahtumiin osallistuminen 3.-10.10.2021 
sekä kesäkohtaamiseen osallistuminen eivät toteutuneet tapahtumien peruuntumisten ja 
koronatilanteeseen liittyvien rajoitusten takia. Samasta syystä ei toteutunut myöskään ikäihmisten 
liikunnallisuuden edistäminen, esim. liikunnallisiin tapahtumiin osallistuminen ja kuntosalin käytön 
edistäminen. Koulutuksia ei järjestetty eikä yhteistyötä Nilakan kuntien neuvostojen kanssa ollut. 
Yhteistyö kunnan hallintokuntien kanssa toteutui perusturvan viranhaltijoiden osallistumisella 
kokouksiin. Neuvoston esitteen uusiminen päätettiin toteuttaa uuden neuvoston aloittaessa ja se 
toteutui suunnitellusti. 
 
 
Toiminnan arviointi vuodelta 2021 
 
Koronatilanteen vaikutus vuoden toimintaan oli merkittävä. Suunnitelluista kokouksista peruuntui 
vain yksi, mutta tapahtumat ja muu toiminta peruuntuivat lähes kokonaan.  
 
 


