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1) Kokouksen avaus
Kokouksen avasi vanhusneuvoston puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttila.
Puheenjohtaja kertoi avauspuheenvuorossaan Loimaan sairaalan ja Tyksin päivystysten
toiminnasta ja uudistuksista.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 9.3.2017. Vanhusneuvosto
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä mukaan luettuna puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja.
Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Seija Lempiäinen ja Marja-Liisa Virtanen
Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

5) Aloite omaishoidon vapaiden maksuttomuudesta; perusturvalautakunnan päätös
Vanhusneuvoston jäsenille on lähetetty perusturvalautakunnan päätös 9.3.2017.
Sihteeri kertoi, että Pöytyän kunta osallistuu Kompassi-hankkeeseen, jossa luodaan yhtenäiset
omaishoidon käytännöt maakuntaan. Mikäli näihin uudistuksiin liittyy maksun poistaminen,
kunta noudattaa yhteisiä linjauksia.
Vanhusneuvosto oli tyytymätön perusturvalautakunnan päätökseen. Ehdotettiin, että Pöytyän
kunta voisi olla aloitteen tekijä Kompassi- hankkeessa maksun poistamisesta. Vanhusneuvoston
sihteeri vie asian tiedoksi perusturvajohtajalle.
6) Avosairaalan toiminta
Avosairaalan sairaanhoitaja Susanna Kiviharju kertoi heidän toiminnastaan.
Toiminta on alkanut joulukuun alussa 2016. Avosairaalassa hoidetaan pöytyäläisia ja auralaisia
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potilaita, jotka tarvitsevat perusterveydenhuollon osastotasoista hoitoa. Hoito toteutetaan potilaan
kotona tai avosairaalan tiloissa(Pöytyän terveyskeskus). Avosairaalan hoitajat työskentelevät joka
päivä klo 7-22. Avosairaalahoitomaksu on 20.90e/vrk. Avosairaalan maksu ei kerrytä
maksukattoa.
Avosairaalaan tullaan lääkärin lähetteellä. Edellytyksenä on, että potilas pystyy olemaan omin tai
omaisen avuin kotona. Potilaalle on varmistettu diagnoosi ja lääkärin määräykset hoidon aloitusta
varten.
7) Sisäilmaongelmat Kotikarpalossa ja Riihikodissa.
Vanhusneuvoston jäsenille on lähetetty esitys aloitteesta sähköpostiin 9.3 2017 ja se luettiin
ääneen myös kokouksessa.
Vanhusneuvosto hyväksyi yksimielisesti kannanottotekstin ja se lähetetään eteenpäin tekniselle
lautakunnalle. (Liite 1)
8) Tyksin parkkiongelmat
Vanhusneuvoston jäsenille on lähetetty esitys aloitteesta sähköpostiin 9.3.2017 ja se luettiin
ääneen myös kokouksessa.
Vanhusneuvosto hyväksyi yksimielisesti aloitetekstin, joka lähetetään maakunnan
vanhusneuvostoille käsiteltäväksi.(Liite 2) Vanhusneuvostot, jotka tulevat mukaan aloitteeseen
allekirjoittavat aloitteen ja se lähetetään allekirjoitettuna VSSHP:n hallitukselle käsiteltäväksi.
9) Tiedoite paikallislehteen
Puheenjohtajan laatima lehtijuttu on lähetetty vanhusneuvoston jäsenille luettavaksi sähköpostilla
15.3.2017.
Vanhusneuvosto teki muutamia korjauksia lehtijuttuun. Puheenjohtaja tekee korjaukset ja lähettää
jutun luettavaksi uudelleen jäsenille. Lehtijuttu lähetetään Turun sanomiin, Auranmaan
viikkolehteen sekä Loimaan lehteen. (Liite 3.)
10) Aloite moottorikäyttöisen polkupyörän hankinnasta; perusturvalautakunnan päätös
Vanhusneuvoston jäsenille on lähetetty perusturvalautakunnan päätös sähköpostilla 9.3.2017.
Perusturvalautakunta päättää, että ei osallistu sähköpyörän hankintaan, vaan kannattaa pyörän
vuokraamista lyhytaikaiseen tarpeeseen.
Vanhusneuvosto keskusteli asiasta ja jatkotoimenpiteistä. Vanhusneuvosto päätti jättää asian
pöydälle.
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11)Muut asiat
Minna Majuri-Kiiski toi huolensa Pöytyän kirkonkylällä asuvista vanhuksista, kun kylän ainoa
kauppa on lopetettu. Vanhukset kävivät muutaman kerran viikossa kaupassa ja saivat samalla
liikuntaa. Nyt heitä ei enää näy. Asiointikuljetus on järjestetty kunnan taholta ainoastaan kerran
viikossa. Päätettiin, että Minna Majuri-Kiiski ja Tiina Vesanto tekevät kyseisille asukkaille
kotikäynnin ja selvittävät heidän avuntarpeensa. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa, kun
selvitys on tehty.
Heimo Pohjanpalo esitti toivomuksen tuleville päättäjille, että uuteen vanhusneuvostoon
valittaisiin sellaiset kunnan edustajat, jotka pystyisivät käymään kokouksissa.
12) Seuraava kokoontuminen
Seuraava kokoontuminen päätettiin pitää 28.04.2017 Yläneen Kartanokodissa klo 9.00.
Kokouskutsu tulee sähköpostilla esityslistoineen edeltävästi.

13) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.

Elina Keloniemi-Hurttila
puheenjohtaja

Tiina Vesanto
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Seija Lempiäinen

Marja-Liisa Virtanen

LIITE 1.

Pöytyän kunta
Tekninen lautakunta
Kannanotto
Sisäilmaongelmat Kotikarpalo- ja Riihikoti – palvelukeskuksissa
Vanhusneuvoston jäsenille on tullut tietoon, että yllä mainituissa palvelukeskuksissa on ilmennyt
sisäilmaongelmia. Vanhusneuvosto esittää huolensa asukkaiden ja työtekijöiden hyvinvoinnista ja
odottaa, että asialle tehdään pikaisesti tarvittavat tutkimukset ja korjaustoimenpiteet ja tilat saatetaan
asianmukaiseen kuntoon. Vanhusneuvosto haluaa myös selvityksen mitkä asiat ovat ongelmakohtia, mitä
niille on tehty ja mitä tilanteen parantamiseksi tullaan tekemään.
Pöytyällä 17.3.2017

Pöytyän kunnan vanhusneuvosto

Aloite

LIITE 2

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus

Asiakasparkkipaikoitusongelmat Tyksin alueella
Pöytyän kunnan vanhusneuvosto on huolissaan Tyksin alueen parkkipaikkatilanteesta. Hoitoa on
keskitetty ja tullaan enenevässä määrin keskittämään Turun yliopistolliseen keskussairaalaan Loimaan,
Uudenkaupungin ja Salon lähisairaaloista. Viimeisimmäksi on päätetty yöaikainen päivystys lopettaa
Loimaan ja Uudenkaupungin sairaaloista maaliskuun loppuun mennessä.
Tyksin alueella ja lähikortteleissa autoliikenne on arkisin kiivasta. Taloissa asioivat ja kauempaa tulevat
joutuvat varaamaan runsaasti aikaa jo parkkipaikan etsintään. Ikäihmiset saattavat olla myös sellaisessa
kunnossa, että kauempaa kävely voi olla hankalaa. Kotoa lähtiessä saa olla siis huolissaan siitä minne
autonsa saa, ehtiikö vastaanotolle ajoissa, joutuuko odottamaan vastaanottoa kuinka kauan sekä meneekö
parkkiaika umpeen ennen aikojaan. Sakkoakaan ei ole mukava maksaa päivän päätteeksi. Teknisesti ei
varmaankaan olisi vaikeaa esim. saada puhelimeen tekstiviesti tai koodi, millä saisi pysäköintilipukkeen
päivän ajaksi. Tällöin saataisiin edes yksi ongelmakohta poistettua. Jotta ongelmatilanne konkretisoituisi,
haastamme VSSHP:N hallituksen kokeilemaan parkkeerausta arkisin klo 13 aikaan.
Pöytyän kunnan vanhusneuvoston mielestä VS- sairaanhoitopiirin sekä Turun kaupungin tulee pikaisesti
ryhtyä toimenpiteisiin, joilla voidaan helpottaa Tyksin alueen paikoitusongelmaa, varsinkin kun T3
sairaalan valmistuminen siirtyy ainakin vuoteen 2020 tai mahdollisesti vielä kauemmas.
Pöytyällä 17.3.2017
Pöytyän kunnan vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston toiminnasta Pöytyän kunnassa

LIITE 3

Pöytyän kunnan vanhusneuvoston toimintaympäristö on muuttunut menneen nelivuotiskauden aikana.
Maailma on muuttunut ympärillämme ja omassa maassamme tehdään voimallisesti uudistuksia, jotka
eivät ole aina loppuun ajateltuja. Uusien lakien ja rakenteiden sisäänajo ei ole helppoa varsinkaan kun
kokemusta muutosten seurauksista ei ole. Maamme hallituksen tulisikin ottaa suuret rakenneuudistukset
aluksi kokeiltavaksi jollain alueella, jolloin mahdollisten ongelmien ratkaiseminen ja virheiden korjaaminen
olisi helpompaa resursseja säästäen. Maamme suurin ja historiallinen mullistus tapahtuu sosiaali- ja
terveydenhuollon ja aluehallinnon uudistuksen myötä, joka toteutetaan maakuntien pohjalta.
Maakuntien toimiala ja tehtävät vaikuttavat suoraan ihmisten arkeen. Samalla perinteisten
itsehallinnollisten kuntien asema ja tehtävät muuttuvat. Kunnat jatkavat itsehallinnollisina lähiyksikköinä
tehtävänään mm. turvata ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön,
asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen edellytyksiä. Maakuntahallinnon
toteutuminen ei tee nykyisten kuntalakiin perustuvien vanhusneuvostojen asemaa ja tehtävää
tarpeettomiksi. Päinvastoin, mielestämme kuntien vanhusneuvostojen toimintaa on jatkossa
määrätietoisemmin kehitettävä ja vahvistettava.
Pöytyän kunnan vanhusneuvosto on pyrkinyt toimimaan 1.7.2013 voimaan astuneen vanhuspalvelulain mukaisesti.
Tämä on tarkoittanut käytännössä sitä, että olemme pyrkineet vaikuttamaan kunnan eri toimialojen toiminnan
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,
terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka
ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Helppoa se ei ole ollut, mutta pyrkimyksenämme on ollut
kuitenkin luoda yhteistyötä kaikkien hallinnonalojen kanssa. Muutos on vienyt ja tulee viemään oman aikansa,
mutta tärkeää on ollut se, että vanhusneuvoston rooli on vahvistunut kunnan päätöksenteossa.

Olemme olleet vanhusneuvostona aktiivisia ja keskustelevia. Tästä kuuluu kiitos jäsenille, jotka ovat olleet
omien yhdistystensä edustajina mukana. Vanhusneuvostoon on pyritty ottamaan jäseniksi
mahdollisimman laajalti ikäihmisten parissa työskenteleviä yhdistyksiä. Jäseninä ovat olleet 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; Leena Niemi, Sotainvalidien veljesliitto/Pöytyän
osasto; Merja Männikkö, Pöytyän kansanterveystyön ky; Minna Majuri-Kiiski, Pöytyän seurakunta; Jari
Järvelä, Kyrön seudun sotaveteraanit; vammaisten edustaja Seija Lempiäinen L-S allergia- ja
astmayhdistys, Elina Keloniemi-Hurttila, Aarno Toivonen varalla Rauno Kajander ja Mirjami Flemmich
Pöytyän kunta sekä sihteereinä Tuula Kullanmäki, Kaisa Simola ja uusimpana Tiina Vesanto, joka on
aloittanut avopalveluohjaajana kunnassamme 2017 helmikuun alusta. Vaalisysteemin muutoksen myötä
työskentelymme jatkuu toukokuun loppuun saakka.

Olemme kokoontuneet vuosittain säännöllisesti 4-6 kertaa sekä tarpeen mukaan. Pöytäkirjat löytyvät
kunnan nettisivuilta ja sieltä löytyy myös sähköinen asiointilaatikko, joka luotiin aloitteestamme.
Tiedotuskanaviamme ovat olleet Pöytyän kunnan nettisivut sekä paikallislehti. Olemme käyttäneet
hyväksemme myös Pöytyän kunnan kokoamaa tiedotuslehteä, johon olemme tuoneet tärkeimpiä asioita
kuntalaisten tiedoksi. Vanhusneuvoston nykyisenä tehtävänä ei ole toimia tapahtumien järjestäjänä,
mutta v. 2014 suunnittelimme Hyvällä sykkeellä kohti huomista- messut, jotka kiinnostivat 400 henkeä.
Olemme saaneet myös ajankohtaista tietoa kunnan viranhaltijoilta, jotka ovat käyneet kokouksissamme.
Olemme seuranneet vanhuspalvelulain mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden jonotusaikoja, jotka ovat
olleet 1.4–30.9.2016 seuraavat: omaishoidon tukipalkkio 21 vrk hakemuksen saapumisesta
päätöksentekohetkeen sekä tehostettu palveluasuminen 19 vrk hakemuksen saapumisesta
palveluasumisen alkamiseen. Kotihoidon palveluja on voitu tarjota kaikille kriteerit täyttäville asiakkaille.
Hoidon tarpeen arviointikäynnit on tehty n. viikon kuluessa yhteydenotosta.
Aloitteita olemme tehneet myös useita. Niiden myötä olemme saaneet mm. intervallipaikan Yläneen
Kartanokotiin, omaishoidon lomittajan kuntaan, asiointiliikenteen toimimaan kunnassa,
ulkoliikuntalaitteet Riihikodin pihaan, toimintaterapeutin toimen Yläneen Kartanokotiin sekä
varavoimalähteet kuntoon palvelukeskuksissa. Aloitteestamme jokaisessa palvelukeskuksessa kirjataan
asukkaiden hoitosuunnitelmiin ja päiväsuunnitelmaan liikunnan ja viriketoiminnan tavoitteet. Sitä vastoin
aloitteemme koskien omaishoitovapaan maksuttomuutta ei saanut perusturvalautakunnalta tukea sillä
perusteella, että kuntien perittäväksi säädetty enimmäismaksu on noin kymmenesosa vapaapäivän
todellisista kustannuksista. Omaishoitajan arki on kuitenkin raskasta työtä vuorotta, joten tällainen
kädenojennus olisi kohtuullista. Samoin uusin aloitteemme sähköisen polkupyörän hankinnasta
palvelukeskusten käyttöön kunnan rahoituksella ei saanut kannatusta.
Olemme myös pyrkineet aktiivisesti tarjoamaan asiantuntemustamme kunnan eri toimialojen käyttöön.
Panoksemme olemme antaneet mm. vanhustyön suunnitelmaluonnokseen v.2013. Tänä vuonna
suunnitelmaa tullaan päivittämään.
Uusi vanhusneuvostokausi alkaa syksyllä. Uusilla jäsenillä tulee olemaan haasteelliset ajat edessään, sillä
julkisuudessa on esitetty, että vanhusneuvostot toimisivatkin vain maakuntatasolla. Toivottavasti
tällaiseen keskittämiseen ei lähdetä. Nyt jos koskaan tulisi eläkeläisten valtakunnallisten yhdistysten ottaa
pontevasti kantaa kuntien vanhusneuvostotyön puolesta.
Muistakaa ottaa yhteyttä jäseniimme jos jokin asia painaa mieltä!
Elina Keloniemi-Hurttila
Pöytyän vanhusneuvoston puheenjohtaja

