
 

 

 

Utajärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2021-2024 

 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. 

 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. Neuvosto tekee aloitteita ja esityksiä, 

seuraa toimenpiteiden toteutumista sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä ja vammaisia 

henkilöitä koskevissa kysymyksissä. 

 

Utajärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston toimikausi ja kokoonpano  

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimikausi on sama kuin kunnanvaltuuston toimikausi eli 4 vuotta. 

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet: 

- 3 jäsentä eläkeläisjärjestöistä 

- 1 jäsen sydänyhdistyksestä 

- 1 jäsen reumayhdistyksestä 

- 1 jäsen kehitysvammajärjestöstä (em. Utajärven kunnan alueella toimivista järjestöistä)  

- 1 jäsen Utajärven seurakunnasta  

- 1 jäsen omaishoitajista  

- 1-2 jäsentä Utajärven kunnasta (toimihenkilö) 

- 2 jäsentä Oulunkaaren kuntayhtymästä (vanhus- ja perhepalveluista)  

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan. 

 

 

 



 

Utajärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet 2021-2024 

Pj. Maija Koistinen, Utajärven kehitysvammaisten tuki ry, maija.koistinen(a)utajarvi.fi, p. 040 960 7565  

-vara Pirkko Hongisto  

Minna Huuhtanen, Utajärven kunta/hyvinvointikoordinaattori, minna.huuhtanen(a)utajarvi.fi, p. 040 193 

5921 

Ritva Leinonen, palveluohjaaja, Oulunkaaren kuntayhtymä/vanhuspalvelut, 

ritva.leinonen(a)oulunkaari.com, p. 050 917 7346  

Aira Karhula, palveluohjaaja, Oulunkaaren kuntayhtymä/perhepalvelut, aira.karhula(a)oulunkaari.com, p. 

050 564 5238  

Heidi Laitinen, diakonissa, Utajärven seurakunta, heidi.laitinen(a)evl.fi, p. 040 544 5206 

-vara Pentti Turunen 

Mirja Nikula, Utajärven Eläkkeensaajat, mirja.nikula(a)utajarvi.fi, p. 045 130 3870 

-vara Esko Huhtala 

Hannele Nokka, Utajärven Reumayhdistys, hannele.nokka(a)gmail.com, p. 040530 8856 

-vara Pentti Räisänen 

Maila Mustonen, Utajärven Sydänyhdistys, maila.mustonen(a)pp.inet.fi, p. 040 582 0028 

-vara Vappu Keinänen 

Toivo Perttunen, Utajärven Eläkeläiset ry, toivo.perttunen(a)utajarvi.fi, p. 0400 165 921 

-vara Kaisu Rämet 

Sisko Seppänen, Utajärven Eläkeliitto, sisko.seppanen(a)mail.suomi.net, p. 0500 380 970 

-vara Jouko Väyrynen 

Pirjo Itälahti, Oulujokilaakson Omaishoitajat ry, pirjo.italahti(a)outlook.com,  p. 045 139 7160 

-vara Pirjo Pöyskö  

 

Toivomme yhteydenottoja ja palautetta toimintaamme liittyvissä asioissa. 

Utajärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston muistiot löytyvät kunnan internetsivuilta (Esityslistat ja 

pöytäkirjat -kohdassa) internetosoitteessa www.utajarvi.f 


