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Aika:

20.08.2014 klo 9.00- 11.30

Paikka:

Perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 539, 21870 Riihikoski

Paikalla:

Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit
Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit
Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton Karinaisten yhdistys
Marja-Liisa Virtanen, Eläkeliiton Pöytyän yhdistys
Anja Aaltonen, Eläkeliiton Yläneen yhdistys (Heimo Pohjanpalon tilalla)
Eino Salo, Yläneen eläkkeensaajat
Leena Niemi, Sotainvalidien veljesliitto/Pöytyän yhdistys
Merja Männikkö, Pöytyän kansanterveystyön ky
Jari Huhtasalo, Pöytyän seurakunta
Risto Maula, Yläneen rintamaveteraanit
Jari Järvelä, Kyrön sotaveteraanit
Elina Keloniemi-Hurttila, Pöytyän kunta
Aarno Toivonen, Pöytyän kunta
Tuula Kullanmäki, Pöytyän kunta
pykälien 1-5 ajan paikalla myös
Heidi Pelander, Auranmaan Viikkolehden toimittaja
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1) Kokouksen avaus
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Elina Keloniemi- Hurttila avasi kokouksen.
Puheenjohtaja kertoi seurakunnan Ikä arvokas- projektista ja Elisenvaaran lukion
mahdollisesta vapaaehtoiskurssista.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 12.08.2014.
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä mukaan
luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3) Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Leena Niemi ja Marja-Liisa Virtanen
Pöytäkirjan tarkastus on perusturvapalvelujen keskuksessa perjantaina 22.08.2014 klo 14.
.

4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
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5) Auranmaan Viikkolehden toimittajan puheenvuoro
Kerrattiin toimittajalle vanhusneuvoston menneisyydestä, laajuudesta, vahvuudesta
ja sen tapahtumista ja aloitteista. Työvaliokunnan perustaminen on tapahtunut tämän
vuoden alussa.
Keskusteltiin myös asioista, joihin vanhusneuvoston tulisi enempi osallistua esimerkiksi
valmistelutyöhön eri sektoreilla.

6) Hyvällä sykkeellä kohti huomista - messut
Paikkakunnan Marttoja on kyselty buffetin pitäjiksi. Keihäskosken Martat ja Kyrön Martat
ovat varmistaneet, että voisivat olla buffetin pitäjiä. Loukonkulman Martat vielä miettivät
mukaan tuloa. Martoilta on kysytty mahdollisuudesta saada myös sponsorirahaa. Vanhusneuvoston jäsenet olivat sitä mieltä, että on eri asia maksaa yrittäjälle pyydetystä työstä kuin
yhdistykselle, joka saa itselleen tilaisuudesta mahdollisen tuoton. Martat saavat Kisariihen
keittiön ja linjaston käyttöönsä eikä heiltä pyydetä korvausta veden tai sähkön käytöstä.
Vanhusneuvosto mietti vielä myös kahvin ja pullan hintaa. 2 € tuntuu sopivalta, eikä liian
kalliilta. Halpa hinta saattaisi jopa edistää kahvin ja pullan menekkiä.

Mikäli kyseinen toimintatapa ei sovi Martoille, kysytään kyläyhdistyksien, muiden yhdistysten ja yläasteiden koululuokkien mahdollisuutta hoitaa buffetti kyseisenä päivänä.

Pyydetään Kisariihestä, että vanhusneuvosto voisi 23.9.2014 mennä laittamaan paikkoja
tapahtumakuntoon jo klo 7 lähtien. Samalla pitää varmistaa tekniikan toimiminen ukkosvaurioiden jäljiltä kyseisenä päivänä.

Varmistaa pitää vielä myös ruuanjakelu. Keittolounas valmistetaan ulkona ja tuodaan
kattilassa sisälle. Onko yrittäjä varautunut myös kuljettamaan keiton sisälle?

Käytiin läpi osallistuvien yrittäjien, yrittäjien ja esille laittajien listaa
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7) Asiointiliikenne
Pöytyän kunnassa on alkanut asiointiliikenne – kokeilu Auvaisista Riihikoskelle 6.8.2014
alkaen. Autoilija Juha Rauhakylä (puh. 050-523 83 20) hoitaa liikennöintiä.
Auvaisten asiointilinja toimii keskiviikkoisin ja se toimii kutsuperiaatteella. Linja ei ole
tarkoitettu ainoastaan ikäihmisille, vaan sitä voivat käyttää muutkin kuljetusta tarvitsevat.
Auto on Auvaisissa aamulla 9.45 ja mukaan haluavan tulee ilmoittaa mukaan tulostaan
viimeistään ajopäivää edeltävänä päivänä. Tilauksen voi tehdä myös jo edellisellä ajokerralla. Reitti ajetaan, jos matkustajia on vähintään kaksi Riihikosken suuntaan. Takaisin
tuodaan yksikin matkustaja.
Ordenojan asiointilinja toimii samalla tavalla kutsuperiaatteella, ajopäivä on torstai.
Taksi on Pöytyän kirkolla aamulla 9.50.
Yhdensuuntaisen matkan hinta on 3,90€.
Kokouksessa haluttiin tietää, mikä on lapsimatkustajan hinta.

8) Loimaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma ja sen käyttöönotto
Loimaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Auran, Kosken Tl, Marttilan, Oripään, Pöytyän ja Tarvasjoen kuntien, Loimaan kaupungin, Varsinais-Suomen ELYkeskuksen, Liikenneturvan, poliisin ja pelastuslaitoksen yhteistyönä.
Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisella tavalla nykyistä
vastuullisempaa ja turvallisuushakuisempaa liikkumista seudulla. Tavoitteena on myös
edistää nykyistä kestävämpää liikkumista, jolla terveys- ja ympäristövaikutusten ohella on
myönteinen vaikutus myös liikenneturvalllisuuskehitykseen.
Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää suunnitelmat eri ikäryhmille. Tarkoitus on ollut
myös perustaa liikenneturvallisuustyöryhmät kuntiin. Pöytyän kunnassa ei tiettävästi
tällaista työryhmää ei ole vielä perustettu.
Lähestytään teknistä toimea ja kysytään, mitkä ovat iäkkäiden mahdollisuudet osallistua
liikenneturvallisuuden kehittämiseen ja niiden käytäntöön saattamiseen.
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9) Muut esille tulevat asiat
Muistutetaan yhdistyksiä ilmoittamaan toiminnastaan kulttuurisihteeri Taina Myllyselle,
joka pitää yllä Ikäihmisten harrastelukkaria.
Vanhustenviikko on viikolla 41 Sen teemana on tänä vuonna Arvokas vanhuus on
ihmisoikeus. Aina.
Toivottavasti yhdistykset järjestävät viikolla ohjelmaa ja ilmoittavat siitäkin Taina
Myllyselle.
Vanhusneuvoston jäseniä on ilmoitettu Sitran, Tampereen ja Turun kaupunkien sekä Eetu
ry:n järjestämään ikäihmisten osallisuutta ja vanhusneuvostojen toimintaa käsittelevään
tapahtumaan 24.9.2014 Turun Logomossa.

10) Seuraava kokoontuminen
Seuraava kokoontuminen päätettiin pitää keskiviikkona 01.10.2014 klo 9 Yläneen
toimipisteessä, Kuntolantie 4, 21900 Yläne.
Työvaliokunta kokoontuu 17.09.2014 klo 9.00 Riihikosken valtuustosalissa

11) Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 11.30

Elina Keloniemi- Hurttila
puheenjohtaja

Tuula Kullanmäki
sihteeri

pöytäkirjantarkastajat:

Leena Niemi

Marja-Liisa Virtanen

