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Forssan vanhusneuvoston kokous  1 / 2023 

Aika ja paikka ke 18.1.2023 klo 10.00–11.15 
  kaupungintalo ryhmähuone 2 ja Teams 
 
Läsnä  Jokinen Pertti puheenjohtaja 

  Häggman Johanna  Teamsin välityksellä 

  Eskelinen Erkki 

  Koppanen Matti 

  Kujala Arja 

  Lehtimäki Aarre 

  Lundell Hilkka 

  Mäkelä Lea 

  Kotilainen Sirpa sihteeri 

Poissa  Vuorio Eila 

Käsitellyt asiat 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen.  

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen 16.11.2022 pöytäkirja kiersi osanottajilla ja se hyväksyttiin. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen sellaisenaan. 

 

5. Alueellinen vanhusneuvosto 

Puheenjohtaja Pertti Jokinen valittiin varsinaiseksi edustajaksi ja Lea Mäkelä 

varaedustajaksi alueelliseen vanhusneuvostoon vuosille 2023 - 2025. Valinnat ilmoitettiin 

kaupunginhallitukselle.   

Alueellisen vanhusneuvoston ensimmäisessä kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja kaksi 

varapuheenjohtajaa sekä käydään läpi toimintasuunnitelma. Alueellinen vanhusneuvosto 

kokoontuu 4 - 6 kertaa vuodessa. 

6. Kaupungin edustaja esittelee Sotea 

Johanna Häggman kertoi lyhyen katsauksen alueellisen Soten ajankohtaisista asioista. 

Alueellinen sote on aloittanut alkuvuodesta toimintansa ja Kanta-Hämeen osalta on 

päästy myös liikkeelle. Kunnille jää vielä sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvoinnin 

edistäminen.  
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7. Edustaja Forssan hyvinvointiryhmään 

Forssan työllisyys- ja elinvoimalautakunta pyysi vanhusneuvostoa nimeämään oman 

edustajansa Forssan hyvinvointiryhmään ajalle 1.1.2023 - 31.5.2025. Vanhusneuvoston 

edustajaksi valittiin Aarre Lehtimäki.  

 

8. Tulevat tapahtumat 
 
Forssa 100 vuotta ja Holjat: 
Eläkeläisyhdistysten on tarkoitus järjestää ohjelma Forssan holjille. Tapahtuma 
järjestetään 11.-12.8.2023. Todettiin, että ollaan yhteydessä Holjien järjestäjiin ja 
kysytään, miten ja milloin eläkeläisyhdistysten ohjelma voidaan toteuttaa. Asiaa 
selvitellään seuraavaan kokoukseen. 
 

9. Kevään 2023 kokoukset 
ke 1.3.2023  (Ystävän Kammarilla) 

ke 19.4.2023 

ke 7.6.2023 

 

Seudullinen vanhusneuvosto kokoontuu lisäksi kaksi kertaa vuodessa. Humppilan 

vanhusneuvosto järjestää seuraavan tapaamisen. Asiaa kysytään Humppilan 

vanhusneuvoston pj. Ritva Savolaiselta. 

 

10. Muut asiat 

Mietittiin, että vanhusneuvosto voisi kokoontua jatkossa Ystävän Kammarilla ja 

mahdollisesti myös muualla. 

 

Lea Mäkelä kertoi Ystävän Kammarin muutosta ensi viikon aikana. Yhdistykset aloittavat 

toimintansa viikolla 6 uusissa tiloissa. Suunnitteilla on myös avointen ovien päivä ja 

huoneille on mietitty nimikilpailua. 

 

Forssan seudun vammaisneuvoston kanssa mietitään yhteistä tapaamista. Puheenjohtaja 

ottaa yhteyttä vammaisneuvoston puheenjohtajaan Virve Takalaan asian tiimoilta.  

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15 

 

Seuraava kokous ke 1.3.2023 klo 10.00 Ystävän Kammarilla 

 

 

Pertti Jokinen   Sirpa Kotilainen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 


