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Elina Keloniemi-Hurttila, Pöytyän kunta
Aarno Toivonen, Pöytyän kunta
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Tiina Vesanto, Pöytyän kunta
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1) Kokouksen avaus
Kokouksen avasi vanhusneuvoston puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttila.
Puheenjohtaja kertoi, että perusturvajohtaja on irtisanoutunut sekä kunnanhallitus on käyttänyt
otto-oikeutta perusturvalautakunnan pykälään kotihoidon kriteereistä, jotka palautetaan
lautakunnan uudelleen käsittelyyn.
Sihteeri kertoi, miten työt järjestetään perusturvassa. Hallinnosta vastaa tulevaisuusjohtaja MinnaKaarina Forssen sekä vanhusten- ja vammaisten asioita hoitaa Johanna Öhman.
Merja Männikkö kertoi Pöytyän terveyskeskuksen tilanteesta. Heillä ei ole johtajaa, joten johtava
lääkäri hoitaa pestiä oman työnsä ohella. Uudeksi talouspäälliköksi on valittu Lauri Ämmälä.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 21.4.2017. Vanhusneuvosto
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä mukaan luettuna puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja.
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valittiin kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Jaakko Mäkelä ja Veikko Rantala
Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa

5) Lääkehuolto palvelukeskuksessa
Kartanokodin lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja Sari Rantanen kertoi Kartanokodin
lääkehuollosta. Palvelukeskuksessa on lakisääteinen lääkehoitosuunnitelma, jonka mukaan talon
lääkehuolto toteutetaan. Vakituinen henkilökunta suorittaa Love-tentin sekä antaa näytöt, jonka
jälkeen saa lääkeluvan lääkäriltä. Lääkelaskukoe tehdään vuosittain. Joka vuorossa työskentelee
lääkeluvallinen hoitaja.
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Jokaisella asukkaalla on omat lääkkeet, jotka lääkäri määrää. Lääkäri käy joka toinen viikko,
muina aikoina hänet saa puhelimella kiinni. Sairaanhoitaja jakaa lääkkeet kerran viikossa
dosettiin, jotka toinen hoitaja vielä tarkistaa (kaksoistarkistus). Sairaanhoitajan tehtävään kuuluu
myös uusia reseptit ja tilata lääkkeet apteekista (1kk:n lääkkeet kerralla). Apteekki katsoo
lääkkeiden yhteisvaikutukset ja ilmoittaa niistä tarpeen mukaan lääkevastaavalle. Lääkkeitä ei
jauheta vaan käytetään muita vaihtoehtolääkemuotoja esim. nestemäisiä. Hoitajat seuraavat
lääkkeen vaikutusta ja sairaanhoitaja vie asian eteenpäin lääkärille, jos tarvetta esiintyy.
Suonensisäistä lääkitystä palvelukeskuksen sairaanhoitaja ei hoida vaan avosairaalan
sairaanhoitaja käy ne laittamassa ja asiakkaalle tulee maksu käynnistä. Rauhoittavia lääkkeitä ei
käytetä. Jos asukkaat ovat rauhattomia, käytetään muita keinoja rauhattomuuden vähentämiseksi.
Jos asukas on aiemmin nauttinut alkoholia, hän saa sitä tehdä myös palvelukeskuksessa. Samoin
tupakkaa on luvallista polttaa, mutta vain ulkotiloissa.
Kuultuaan sairaanhoitajan selvityksen lääkehuollosta, vanhusneuvosto toteaa, että lääkehuolto on
hoidettu asiallisesti ja hyvin. Lääkkeettömien hoitomuotojen huomioiminen on myös tärkeää.

6) Toimintakertomus vuodelta 2016 ja tilinpäätös vuodelta 2016
Puheenjohtaja esitti toimintakertomuksen (Liite 1) ja sihteeri tilinpäätöksen (Liite 2).
Vanhusneuvosto hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sellaisenaan.

7) Tyksin parkkiongelmat
Heimo Pohjanpalo kertoi olleensa edunvalvontapäivillä, jossa oli edustettuna 24 eri Eläkeliiton
yhdistystä. Pohjanpalo oli ottanut esille Tyksin parkkiongelmat ja pyytänyt kannanottoa
kyseiseen asiaan. Asiaan oltiin myötämielisiä, vievät asian vanhusneuvostojen päätettäväksi.
Vastausten tultua lähetetään aloite VSHPP:n hallitukselle toukokuun aikana.

8) Sisäilmaongelmat Kotikarpalossa ja Riihikodissa
Aloite toimitettu tekniselle lautakunnalle, ei vielä vastausta.

pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

PÖYTYÄN KUNTA
VANHUSNEUVOSTO

28.04.2017 _________4.__

9) Muut asiat
Merja Männikkö oli lähettänyt tiedon keskiviikkona 17.5.2017 Turussa järjestettävästä ”Voimaa
vanhuuteen tutuksi ja tavaksi” – kärkihankeseminaarista, jossa kerrotaan ikäihmisten liikunnan
kärkihankkeesta ja mahdollisuudesta liittyä siihen mukaan. Muutamaa jäsentä asia kiinnosti.
Puheenjohtaja totesi, että koulutusrahoja on käytetty vähän, sillä sopivia koulutuksia on ollut
niukasti. Keskustelua käytiin kustannuksista ja niiden maksamisesta. Heimo Pohjanpalo esitti,
että sille, joka käy koulutuksessa, vanhusneuvosto maksaa matkat sekä ruuan. Eino Salo totesi,
että vanhusneuvoston tulee käydä keskustelua sopivista koulutuksista ja niihin osallistumisesta.
Puheenjohtaja esitti, että jäsenten tulee myös kertoa terveiset koulutuksesta muille
vanhusneuvoston jäsenille.
Minna Majuri-Kiiski ja Tiina Vesanto tekivät 22.3.2017 kartoituskäyntejä Pöytyän kirkonkylällä
asuvien ikäihmisten luona kauppapalveluiden loppumisen takia. (Liite 3).
Kotikäyntien perusteella voidaan todeta, että ikäihmisiä tuetaan läheisten ja kotipalvelujen avulla
muutostilanteessa ja he selviytyvät nykyisessä tilanteessa.
Merja Männikkö kertoi, että asiointiliikennettä on esitetty muutettavaksi terveysasemien
kesäsulkujen ajaksi (26.6–30.7.2017) siten, että Kyröstä ja Yläneeltä olisi mahdollisuus saada
kuljetusta terveyskeskukseen Riihikoskelle. Asia ei ole kuitenkaan edennyt kunnan puolelta
mihinkään. Puheenjohtaja lupasi ottaa yhteyttä kunnanjohtajaan kyseisessä asiassa.
Merja Männikkö toi esille kunnan nettisivut, jotka ovat sekavat. Auran sivustoilta löytyy kunnan
kehittämät nettisivut” www. aurassatapahtuu.fi”, joista näkyy kaikki päivän tapahtumat vauvasta
vaariin. Männikkö on esittänyt Pöytyän kunnan kulttuurisihteerille, että kunta laatisi samanlaiset
nettisivut myös Pöytyälle. Samoin käytiin keskustelua siitä, että uusille kuntalaisille voisi lähettää
esim. kunnanjohtajan tervehdyksen ja uusimman kuntalehden sekä vinkin tutustua
www.poytyallatapahtuu.fi. sivustoon. Heimo Pohjanpalo totesi, ettei sivustojen laadinta voi olla
kustannuskysymys, koska lehtihinnoittelu on kalliimpaa.

12) Seuraava kokoontuminen
Seuraava kokoontuminen päätettiin pitää 15.5.2017 Riihikodilla klo 9.00.
Kokouskutsu tulee sähköpostilla esityslistoineen edeltävästi.
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13) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

Elina Keloniemi-Hurttila
puheenjohtaja

Tiina Vesanto
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Jaakko Mäkelä

Veikko Rantala

LIITE 1
Pöytyän kunta
Vanhusneuvosto

28.4.2017

Toimintakertomus vuodelta 2016
Pöytyän kunnan vanhusneuvosto kokoontui vuonna 2016 neljä kertaa.
Vanhusneuvoston jäseninä ovat Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit; Seppo Eskola, Pöytyän
sotaveteraanit; Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton Karinaisten yhdistys; Marja-Liisa Virtanen, Eläkeliiton
Pöytyän yhdistys; Heimo Pohjanpalo, Eläkeliiton Yläneen yhdistys; Eino Salo, Yläneen Eläkkeensaajat
ry; Leena Niemi, Sotainvalidien veljesliitto/Pöytyän osasto ry; Merja Männikkö, Pöytyän
kansanterveystyön ky; Minna Majuri-Kiiski, Pöytyän seurakunta; Jari Järvelä, Kyrön seudun
sotaveteraanit, Seija Lempiäinen, Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistys; Elina Keloniemi-Hurttila,
Pöytyän kunta; Aarno Toivonen, Pöytyän kunta; sihteereinä Tuula Kullanmäki ja Kaisa Simola, Pöytyän
kunta.
Työvaliokuntaan kuuluvat Elina Keloniemi-Hurttila, Pöytyän kunta; Merja Männikkö, Pöytyän
kansanterveystyön ky; Heimo Pohjanpalo, Eläkeliiton Yläneen yhdistys; Jari Järvelä, Kyrön seudun
sotaveteraanit; Tuula Kullanmäki ja Kaisa Simola, Pöytyän kunta, sihteerit. Työvaliokunnalla ei ollut
tarvetta kokoontua vuoden aikana kertaakaan.
Tammikuussa teimme aloitteen perusturvalautakunnalle virike- ja päivätoiminnan aloittamisesta
palvelukeskus Kotikarpalossa. Tavoitteena oli, että tämä sosiaalistava toiminta olisi tasapuolisesti
saatavilla koko kunnan alueella. Päivätoimintaan osallistui tuolloin Riihikosken ja Kotikarpalon alueelta 4
henkilöä. Vastaukseksi saimme, että taloudellinen tilanne ei anna myöden uuden toimen perustamista ja
että hoitotyöntekijät tekevät viriketyötä osana normaalia päivärytmiä. Myös kolmannen sektorin panosta
kiiteltiin Kyrön alueella.
Tammikuussa perusturvajohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen esitteli kunnan vanhuspalveluiden ja Pöytyän
kansanterveystyön ky:n tilannetta ja haasteita. Kiinteistöpäällikkö Jukka Ojanen kertoi Yläneen
Koulutiellä olevien vanhusten rivitalojen kunnosta ja kunnostamistarpeesta kuntalaiselta tulleen
palautteen vuoksi. Viimeisin perusparannus rivitaloihin on tehty Yläneen kunnan aikana. Vesijohto- ja
muut välttämättömät korjaukset tehdään taloudellisesta tilanteesta huolimatta ja vuoden 2017 budjettiin
mietitään korjausvaroja, vaikka kouluinvestoinnit painavat päälle.
Syyskuussa saimme sähköisen asiointilaatikon vihdoin toimimaan kunnan nettisivuille. Siihen tulevat
viestit menevät avopalveluohjaajalle ja atk-tukihenkilölle sähköpostiin tiedoksi. Vuoden loppuun
mennessä ei ollut tullut yhtään yhteydenottoa sen kautta. Vt. perusturvajohtaja Kaisa Simola kertoi
perusturvapalveluiden syksyn kuulumisia sekä intervallipaikkatilanteesta asumispalveluyksiköissä.
Marraskuussa saimme tiedoksi sosiaali- ja terveyspalveluiden jonoajat, jotka ovat lyhyet verrattuna
muihin Varsinais-Suomen kuntiin. Saimme myös järjestettyä intervallipaikan Yläneen Kartanokotiin, sillä
sellaista siellä ei aiemmin ole ollut. Selvittelimme myös sähköavusteisen polkupyörän
hankkimismahdollisuutta

siellä ei aiemmin ole ollut. Selvittelimme myös sähköavusteisen polkupyörän hankkimismahdollisuutta
kuntaan. Vastasimme Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman kyselyyn.
Joulukuussa tekninen johtaja Tarmo Rantanen kertoi kuinka tekninen toimi työskentelee mahdollisten
poikkeustilanteiden (lähinnä sähkökatkojen) aikana turvatakseen vanhusten hyvät elinolosuhteet
asumispalveluyksiköissä. Sihteeri Kaisa Simola kertoi lyhyesti perusturvan tehtävistä poikkeustilanteiden
aikana. Laki määrää, että jokaisessa kunnassa on oltava voimassaoleva valmiussuunnitelma, jossa
tehtävät on määritelty ja sovittu. Aloite omaishoidon vapaiden maksuttomuudesta lähti uudelleen
käsittelyyn perusturvalautakuntaan, sillä he eivät olleet huomioineet aloitetta lainkaan. Laadimme
aloitteen perusturvalautakunnalle moottorikäyttöisen polkupyörän hankinnasta kunnan vanhuspalveluiden
käyttöön sekä aloitteen ns. ”huolinapin ”käyttöönotosta Pöytyän kunnan vanhuspalveluissa. Huolinapin
avulla pääsisi ilmoittamaan oman, perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen huolen, avun tai tuen
tarpeen. Tällöin kunnan perhetyön ja ikääntyneiden asioiden ammattilaiset pystyisivät ottamaan yhteyttä
asianosaisiin mahdollisimman nopeasti.
Kartanokodin sairaanhoitaja Sari Rantanen puolestaan kertoi Pöytyän kunnan vanhusten
asumispalveluiden viriketoiminnasta ja kirjaamisesta. Vastaava sh Katri Keihäs on tehnyt
opinnäytetyönsä ”Kunpa sinut tuntisin paremmin, silloin ehkä oppisin itsekin – yhteistyöllä voimaa
asukkaiden sosiokulttuurisen toiminnan kehittämiseen ikääntyneiden asumispalveluyksiköihin” tästä
aiheesta. Jatkossa on tarkoitus saada samanlainen toimintatapa kaikkiin kunnan asumispalveluyksiköihin
ja vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken.
Vanhusneuvosto laati kunnanhallitukselle aloitteen, jossa se toteaa halunsa jatkaa toimintaansa edelleen
itsenäisenä pöytyäläisenä neuvostona sekä jossa vanhusneuvoston uudeksi nimeksi muutettaisiin Pöytyän
vanhus-ja vammaisneuvosto. Päätimme muuttaa myös pöytäkirjantarkastusprosessia niin, että pöytäkirjat
tarkastetaan ensin sähköisesti ja seuraavassa kokouksessa kuitataan varsinaiseen paperiseen pöytäkirjaan
pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset.

LIITE 3

Pöytyän kirkolla palvellut Siwa-myymälä sulki ovensa 17.2.2017. Vanhusneuvostossa
nostettiin esille huoli alueella asuvien ikäihmisten päivittäisestä selviytymisestä, olihan
kauppa palvellut heitä rollaattori-matkan päässä kotoa. Kunnan järjestämä asiointikuljetus
toimii alueelta Riihikoskelle torstaisin
kutsutaksiperiaatteella.
Vanhusneuvoston aloitteesta Pöytyän seurakunnan diakoni Minna Majuri-Kiiski ja
Pöytyän kunnan vanhuspalveluiden avopalveluohjaaja Tiina Vesanto tekivät
kartoituskäyntejä 22.2.2017 Pöytyän kirkonkylällä asuvien ikäihmisten luona.
Käynneillä tavoitettiin kuusi kotona asuvaa henkilöä aivan kirkon tuntumassa ja hieman
kauempana taajamasta. Yksi tavoitelluista ei ollut kotona, hän soitti diakonille seuraavana
päivänä.
Keskusteluissa kävi ilmi kolmenlaisia toimintamalleja:
 Asiat hoidetaan omalla / läheisten kyydillä
 Käytetään kutsutaksia
 Kotipalvelu hoitaa kauppa-asioinnin
Kotikäynneillä jaettiin myös esitteitä Kunnan järjestämästä asiointikuljetuksesta, joka
toimii alueelta Riihikoskelle torstaisin kutsutaksiperiaatteella. Liitteenä.
Kotikäyntien perusteella voidaan ajatella, että ikäihmisiä tuetaan läheisten ja kotipalvelun
avulla muutostilanteessa ja he selviytyvät nykyisessä tilanteessa.

Pöytyällä 28.4.2017

Tiina Vesanto

Minna Majuri-Kiiski

