
 ISOJOEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS  

 16.9.2022 

Läsnä: Juha Herrala, Maija Luomaniemi, Tiina Pitkäkoski, Anni Uusitalo, Jorma Rantala, Anna-

Liisa Saari, Päivi Harju-Keturi, Saini Taipale, Saara Herrala, Anita Jokela 

- Juha Herrala: Tilannekatsaus Isojoen kunnan ajankohtaisista asioista 

• Sosiaali- ja terveysalan muutokset/ uudistus 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimielimet on saatu toimimaan. 

Hyvinvointialueen vaikutusvaltaisiin tehtäviin on saatu hyvin Suupohjan llky:n alueelta 

henkilöitä, kuten Kirsti Kähärä ja Anu Helin. 

Hyvinvointialueen budjetti on tekeillä, se on haasteellista. 

Lopullinen rahoitus ei ole vielä selvillä. Se on riippuvainen kuntien tämän vuoden 

budjetin toteutumisesta. 

• Keskuskeittiö 

Hankintalaki kieltää, että samasta keskuskeittiöstä voidaan valmistaa ruokaa sosiaali ja 

terveyspuolelle sekä lapsille päiväkotiin ja kouluun. 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle ollaan perustamassa Inhaus-yhtiötä, joka 

järjestäisi ruokapalvelut yhdessä pieniin kuntiin, toiminta jatkuisi ennallaan. Juha 

Herrala toimii puheenjohtajana tässä työryhmässä. 

• Kaikki Isojoen terveydenhuollon tilat menevät hyvinvointialueelle vuokralle 3 v. ajaksi 

+ 1 v. optio sopimuksessa. 

• LLKY:n koronakulut olivat viime vuonna 2 milj. euroa. Ne on korvattu täysimääräisinä. 

• Kunnan budjetti 2023 

Kunnan budjetin valmistelut on aloitettu. Lautakunnat valmistelevat budjettia. 

60 % kustannuksista siirtyy Hyvinvointialueelle, kun sote-kustannukset poistuvat. 

• Tuulimyllyvuokratuotot ovat olleet kunnalla 15 000 e/ tuulimylly/ vuosi. Tuulimyllyjä 

on nyt 12. 

• Kunta on saanut Vihermöiltä suuren testamenttilahjoituksen 1,9 milj. euroa. Tätä 

hoidetaan asianmukaisella arvokkuudella. 

• Tänä kesänä kunta on jatkanut ilmalämpöpumppujen laittoa avopalvelukeskukseen. 

• Palvelurakenneuudistusta on jatkettu. 

Alkuvuodesta palvelurakenneuudistus ei edennyt, koska Isojokisia oli odottamassa 

tehostetun palveluasumisen paikkoja. Nyt syksyllä asukkaita on jälleen siirretty 



Kultatähkästä Koivukartanoon. Senioriasumisen paikat tulevat lisääntymään ja 

tehostetun palveluasumisen vähentymään. 

Isojoen yöpartion tukikohta on siirtynyt Kultatähkään ja Willa Wilmaan. 

Yöpartiolla on 18-25 käyntiä yössä, eli tarve on suuri. 

Palvelurakenneuudistuksessa Isojoki on edelläkävijä moneen muuhun kuntaan 

verrattuna. 

 

- Maija Luomaniemi 

• Eläkeläisten kuntosaliryhmät olleet hyvin suosittuja. 

• Sivukylien viihtyvyyden ja aktiivisuuden tukeminen 

Kylien ja kyläyhdistyksien nettisivut. 

Tyhjät talot ja tontit, kylärekisteri. 

Tapahtuminen, tempausten ym. vieminen sivukyliin. 

 

- Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon Isojoen edustajana on lupautunut 

Saara Herrala. Varajäseniksi lupautuvat Anna-Liisa Saari ja Tiina Pitkäkoski. 

 

- Isojoen, Karijoen, Teuvan ja  Kauhajoen vanhus – ja vammaisneuvostojen yhteiseen 

kokoontumiseen Parran luontolaiturille 27.9.22 lähtevät Tiina Pitkäkoski ja Jorma Rantala. 

Anita hoitaa ilmoittautumiset Kaisa Isomäelle. 

 

- Valtakunnallisen vanhustenviikon ohjelmaa suunniteltiin 2-9.10.22 

 

ma: Vapaa-aikatoimen järjestämä ulkoilutapahtuma Spitaalijärvellä 

ke: Seurakunnan järjestämä virsilaulutilaisuus avopalvelukeskuksen ruokasalissa 

to: Ulkoilutapahtuma Koivukartanon ja Mäntyrinteen sisäpihalla. Tähän tarvittaisiin 

avustajia. 

Maija tekee Vanhustenviikon ohjelmasta ilmoituksen lehteen, viikolle 39. 

 

- Valtakunnallinen vammaistenviikko 1-7.12.22 

Järjestetään Riemupuistoon ulkoilua, makkaranpaistoa ym.  

Trio Moro tulee esiintymään. 

Saara hoitaa asiaa ja sopii Mäntyrinteen kanssa sopivan ajankohdan. 

Myös avustajia tarvittaisiin. 



 

- Muut esille nousevat asiat 

• Tiina Pitkäkoski 

Kuntien vastuulle jää terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen. 

Olisiko Isojokelaisilla mahdollisuutta erityisryminen liikuntakorttiin, esim. 

uimahallikäynnit lähikunnissa. Maija selvittelee asiaa. 

• Tiina Pitkäkoski valittiin vanhus- ja vammaisneuvoston edustajaksi Isojoen 

liikenneturvallisuusryhmään. 

• Anna-Liisa Saari: 

Eläkeliiton Apuset-ryhmä käy kerran kuukaudessa Koivukartanossa vanhusten luona 

järjestämässä ohjelmaa. Toimintaa on keväästä alkaen viritelty uudelleen käyntiin 

koronatauon jälkeen. Koivukartanossa Apuset- ryhmän toiminta otetaan ilolla vastaan. 

 

 

 

 

 


