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Utajärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 

 

Tämän esitteen tarkoituksena on tiedottaa Utajärvellä vanhus- ja 

vammaisneuvostosta, sen tehtävistä ja kokoonpanosta sekä 

välittää yhteystietomme. 

 

Utajärven kunnanhallituksen asettama vanhus- ja 

vammaisneuvosto aloitti toimintansa vuoden 2018 alusta.  

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen perustuu seuraaviin 

lakeihin: Vanhuslaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

(980/2012) ja vammaispalvelulaki (Laki vammaisuuden 

perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 

(380/1987), sekä kuntalaki pykälä) 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto pyrkii edistämään ikäihmisten ja 

vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista 

yhteiskunnan eri toimintoihin kuten koulutukseen, työhön, 

asumiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä 

kulttuuri- ja harrastustoimintaan. 

 

  



 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät 

 

 edistää viranomaisten, vanhusten ja vammaisten 

henkilöiden sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen 

yhteistoimintaa Utajärven kunnassa 

 edistää edellä mainittujen osallistumista ja vaikuttamista 

kunnalliseen päätöksentekoon 

 seuraa ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden 

näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille 

tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden 

etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden 

parantamiseksi Utajärven kunnassa 

 pyrkii vaikuttamaan siihen, että kunnan viranomaiset 

pyytävät ikääntyneitä ja vammaisia henkilöitä 

koskevissa valmistelevissa asioissa lausunnon 

vanhus- ja vammaisneuvostolta 

 tekee esityksiä ja aloitteita, seuraa toimenpiteiden 

toteutumista sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille 

ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä koskevissa 

kysymyksissä sekä hoitaa muut sen toimialaan kuuluvat 

ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät 

 

  



 

 

Utajärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston 

toimikausi ja kokoonpano 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimikausi on sama kuin 

kunnanvaltuuston toimikausi. Ensimmäinen toimikausi on 

vuosille 2019-2020. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvostoon kuuluu 10 varsinaista jäsentä 

 3 jäsentä eläkeläisjärjestöistä 

 1 jäsen sydän-ja reumayhdistyksistä 

 1 jäsen kehitysvammajärjestöstä 

(em. Utajärven kunnan alueella toimivista järjestöistä) 

 1 jäsen Utajärven seurakunnasta 

 1 jäsen omaishoitajista 

 1 jäsen Utajärven kunnasta (toimihenkilö) 

 2 jäsentä Oulunkaaren kuntayhtymästä (toimihenkilöt) 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee puheenjohtajan 

toimikauden ensimmäisessä kokouksessaan. 

 

  



 

 

Utajärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet 

 
 

Järjestö jäsen  

Utajärven eläkeläiset ry Toivo Perttunen 
- varajäsen Kaisu Rämet 

toivo.perttunen(a)utajarvi.fi 

p. 040 016 5921 

Utajärven 

eläkkeensaajat 

Outi Laatikainen 
- varajäsen Esko Huhtala 

outilaatikainen(a)gmail.com 

p. 044 386 1022 

Eläkeliiton Utajärven 
yhdistys ry 

Salme Sipola 
- varajäsen Maila Kaakinen 

sipolasalme(a)gmail.com  
p. 040 742 4377 

Utajärven 

sydänyhdistys- ja 

reumayhdistys ry 

Hannele Nokka 

- varajäsen Maila Mustonen 

hannele.nokka(a)gmail.com 

p. 040 5308856 

Utajärven 

kehitysvammaisten 

tukiyhdistys ry 

pj. Maija Koistinen maija.koistinen(a)utajarvi.fi 

p. 040 960 7565 

Utajärven kunta Minna Huuhtanen 
Hyvinvointikoordinaattori 

minna.huuhtanen(a)utajarvi
.fi p. 040 193 5921 

Utajärven seurakunta Heidi Laitinen, diakonissa 

- varajäsen Pentti Turunen 

heidi.laitinen(a)evl.fi  

p. 040 544 5206 

Oulunkaaren 

kuntayhtymä 

vanhuspalvelut Ritva 
Leinonen, palveluohjaaja 
 
perhepalvelut Aira Karhula, 
palveluohjaaja 

ritva.leinonen(a)oulunkaari.
com p. 050 917 7346  
 
aira.karhula(a)oulunkaari.co
m, p. 050 564 5238 

Oulujokilaakson 

omaishoitajat ry 

Pirjo Itälahti 

- varajäsen Maija Korhonen 

pirjo.italahti(a)outlook.com,  

p. 045 139 7160 

 

 

 

Toivomme yhteydenottoa ja palautetta toimintaamme 

liittyvissä asioissa!  

  



 

 

Utajärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston muistiot 

löytyvät internetsivuilta (Esityslistat ja pöytäkirjat -kohdassa) 

internetosoitteessa www.utajarvi.fi 

 


