
 

Vanhusneuvosto 

Pälkäneläisten ikäihmisten asialla 



 

Vanhusneuvosto on Pälkäneen kunnan ja sen alueella asuvien ikäihmisten ja 
heitä edustavien yhdistysten/toimijoiden yhteistyöelin.  
 

Vanhusneuvoston tehtävänä on:  

 Parantaa ikäihmisten mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien 
päätösten valmisteluun. 

 Edistää viranomaisten, ikäihmisten ja heitä edustavien yhdistysten / toimi-
joiden yhteistoimintaa Pälkäneellä. 

 Edistää ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäis-
tä suoriutumista yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- 
ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja vapaa-ajan harrastuksissa sekä muissa 
kunnallisissa palveluissa. 

 Seurata ikäihmisten tarpeiden kehitystä sekä ikäihmisille tarkoitettujen 
palvelujen tasoa, saatavuutta ja saavutettavuutta. 

 Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille 
asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten hyvinvoinnin, terveyden, osalli-
suuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnois-
ta suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

 Osallistua osaltaan vanhusten ja ikääntyneen väestön palvelujen suunnit-
telutyöhön ja palvelujen arviointiin kunnan alueella. 

 

Pälkäneen kunnan kotisivuilta löydät tietoa ikäihmisten palveluista sekä 
muun muassa vanhusneuvoston kokousten pöytäkirjat: 
www.palkane.fi/terveys-ja-hyvinvointi/vanhuspalvelut 



 

Voit ottaa vanhusneuvoston jäseniin yhteyttä mihin tahansa ikääntynei-
den asemaan ja palveluihin liittyvissä asioissa. 
 

   Vanhusneuvoston kokoonpano 2021-2025 

Pälkäneen seurakunta 
Kirsi Saarinen, puheenjohtaja,  

sihteeri 
p. 040 728 6464 
kirsi.saarinen@palkane.fi 

Eläkeliiton Sydän-Hämeen Yhdistys 
Kimmo Laakia 

kimmo.laakia@gmail.com  

 Eläkeliiton Sydän-Hämeen Yhdistys 
Pirkko Närvänen 
p. 040 722 5894 
pirkko.narvanen@gmail.com  

Eläkeliiton Sydän-Hämeen Yhdistys 
Anja Tuokko 
 
anja.tuokko@pp.inet.fi  

Pälkäneen seniorit ry  
Tuula Paulin 
 
tuula.paulin@gmail.com  

Pälkäneen seniorit ry  
Lea Ahola 
 
leak.ahola@gmail.com  

Pälkäneen seniorit ry  
Harri Kauttu 
 
harri.kauttu@gmail.com  

Pälkäneen Eläkeläisten kerho 
Anneli Verkkosaari 
P. 040 533 2331 
anneli.verkkosaari@gmail.com  

Pälkäneen Eläkeläisten kerho 
Toini Tolmunen 
P. 040 563 9406 

Luottamushenkilöedustaja 
Maria Aho 
p. 040 538 5413  
maria.aho@palkane.fi  

Luottamushenkilöedustaja 
Perttu Pohjanperä 
p. 040 017 6640 

Luottamushenkilöedustaja 
Johanna Ketola 
p. 040 525 7003 
ketolajohanna2@gmail.com  



 

 

Ikäihmisten neuvontapuhelin 040 733 3949 
 
Ikäneuvo on Pirkanmaan 14 kunnan yhteinen, uusi ikäihmisten neuvonta-
puhelin, josta saat apua arjen isoihin ja pieniin pulmiin. 
 
Soita numeroon 040 733 3949 niin etsitään yhdessä sinulle tai läheisellesi 
sopivia ratkaisuja. Puhelimeen vastataan arkisin klo 8.30–16.00. 
 
Puhelinneuvonnasta saat tietoa 
•      kuntasi palveluista kotihoidosta palveluasumiseen 
•      yksityisistä palveluista 
•      asumisesta 
•      kotiin saatavista palveluista 
•      liikkumisesta 
•      taloudellisista etuuksista ja muista raha-asioista 
•      liikuntapalveluista 
•      harrastusmahdollisuuksista  
•      eläkeläisjärjestöistä 
 
Puhelu, myös jonotus, maksaa paikallispuhelumaksun (pvm) tai matkapu-
helumaksun (mpm) verran. Matkapuhelumaksun määrä riippuu soittajan 
operaattorinsa kanssa tekemästä sopimuksesta. 
 
 


