PÖYTYÄN KUNTA
VANHUSNEUVOSTO

31.01.2017 _________1.__

Aika:

31.1.2017 klo 9.10–10.10

Paikka:

Palvelukeskus Kotikarpalo, Talvitie 1, 21800 KYRÖ

Paikalla:

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
Jari Järvelä, Kyrön seudun sotaveteraanit
Seija Lempiäinen, Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistys
Merja Männikkö, Pöytyän kansanterveystyön ky
Minna Majuri-Kiiski, Pöytyän seurakunta
Elina Keloniemi-Hurttila, Pöytyän kunta
Aarno Toivonen, Pöytyän kunta
Mirjami Flemmich, Pöytyän kunta
Kaisa Simola, Pöytyän kunta
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1) Kokouksen avaus
Kokouksen avasi vanhusneuvoston puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttila.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 18.1.2017. 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: Leena Niemi ja Merja Männikkö. Pöytäkirja
tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirja on
tarkastettavissa 1.2.2017 klo 16.00.

4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

5) Aloite omaishoidon vapaiden maksuttomuudesta; perusturvalautakunnan päätös
Sihteeri kertoi vanhusneuvostolle, että aloitetta ei ole käsitelty tammikuun perusturvalautakunnan
kokouksessa vaan se otetaan käsiteltäväksi ilmeisesti helmikuun kokouksessa.

6) Aloite sähköisestä palveluvälineestä sosiaalitoimen palveluissa; perusturvalautakunnan
päätös
Sihteeri luki vanhusneuvostolle tiedoksi perusturvalautakunnan 24.1.2017 kokouksen
pöytäkirjanotteen koskien vanhusneuvoston tekemää aloitetta sähköisestä palveluvälineestä
sosiaalitoimen palveluissa. (Liite 1.)
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7) Aloite moottorikäyttöisen polkupyörän hankinnasta; perusturvalautakunnan päätös
Sihteeri luki vanhusneuvostolle tiedoksi perusturvalautakunnan 24.1.2017 kokouksen
pöytäkirjanotteen koskien vanhusneuvoston tekemää aloitetta moottorikäyttöisen polkupyörän
hankinnasta.(Liite 2.) Lautakunta on siirtänyt asian käsittelyn seuraavaan kokoukseensa
lisäselvittelyä varten.
Yläneen eläkkeensaajat ry on tehnyt päätöksen, jonka mukaan he voivat toimia mahdollisen
keräyksen virallisena toimijana ja siten hankkia tarvittavan keräysluvan, kun se on ajankohtaista.
Vanhusneuvosto päättää odottaa perusturvalautakunnan vastausta aloitteeseen ja käsitellä asiaa
seuraavassa kokouksessaan.
8) Vanhusneuvoston kannanotto; Vanhusneuvostojen seudullinen yhteistyö sekä
vanhusneuvoston yhteistyö kunnan eri hallinnonalojen kanssa; Kunnanhallituksen vastaus.
Todettiin, että kunnanhallitus ei ole vielä käsitellyt asiaa.
9) Muut asiat
Merja Männikkö kertoi perusturvajohtaja Korpelaiselta saamastaan sähköpostista, jossa pyydettiin
tiedottamaan alustavasti vanhusneuvostolle tulevasta Kompassi- hankkeen tilaisuudesta. Tilaisuus
on 15.2. klo 12.30–14.00 Loimaalla ja se on kuulemis- ja keskustelutilaisuus ikäihmisten
palveluohjauksen ja omaishoitajien palveluiden kehittämisestä Varsinais-Suomen maakunnassa.
Tilaisuus on kaikille avoin.
Heimo Pohjanpalo nosti esille huonon parkkipaikoitustilanteen TYKS:in alueella etenkin silmä- ja
korvapoliklinikalla asioivien asiakkaiden osalta. Hän ehdotti, että vanhus- ja vammaisneuvosto
voisi yhdessä Auranmaan muiden vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa tehdä asiasta
aloitteen/kannanoton.
Pohjanpalo toi esille myös valtuuston kokouksessa kuulemastaan sisäilmaongelmista sekä
Kotikarpalon että Riihikodin tiloissa. Keskustelun jälkeen vanhusneuvosto esittää huolensa
asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnista ja odottaa, että asialle tehdään pikaisesti tarvittavat
tutkimukset sekä korjaustoimenpiteet ja saatetaan tilat asianmukaiseen kuntoon.
Pohjanpalo ehdotti myös, että vanhusneuvosto voisi tiedottaa tekemistään aloitteista sekä muista
käsittelemistään asioista paikallislehdessä. Puheenjohtaja lupasi palata asiaan kevään aikana ja
ehdotti, että tekee koosteen kauden aikana käsitellyistä asioista ja asiaan palataan vielä
myöhemmin. Vanhusneuvoston pöytäkirjat löytyvät myös kunnan nettisivuilta, mutta kaikilla ei
ole mahdollisuutta niitä sieltä lukea.
Merja Männikkö totesi vielä, että kevään aikana tullaan myös Pöytyällä päivittämään
Hyvinvointikertomus (Ikääntymispoliittinen ohjelma), jolloin myös vanhusneuvoston tulee
osallistua tähän työhön omalta osaltaan. Tästä vanhusneuvosto tullee saamaan lisätietoa kevään
aikana.
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10) Seuraava kokoontuminen
Seuraava kokoontuminen päätettiin pitää 10.3.2017 perusturvapalvelujen keskuksessa
Riihikoskella klo 9.00. Kokouskutsu tulee sähköpostilla esityslistoineen edeltävästi.

11) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00.

Elina Keloniemi-Hurttila
puheenjohtaja

Kaisa Simola
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Leena Niemi

Merja Männikkö
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