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Aika:

24.11.2016 klo 9.05–11.50

Paikka:

Perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, 21870 RIIHIKOSKI

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
Outi Korpelainen, Pöytyän kunta
Mäkinen Saara (terveydenhoitajaopiskelija), Pöytyän kansanterveystyön ky
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1) Kokouksen avaus
Kokouksen avasi vanhusneuvoston puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttila. Hän kertoi
alkupuheenvuorossaan Tyks Loimaan sairaalan yöpäivystyksen loppumisesta 1.5.2016
mennessä ja sen merkityksestä ikääntyneille. Hän kertoi myös Pöytyän kansanterveystyön
kuntayhtymän vuodeosaston tarvitsemasta remontista ja rahoituksesta. Myös
terveyskeskuksen keittiön kohtalo on auki.
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 14.11.2016. 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: Marja-Liisa Virtanen ja Seppo Eskola.
Pöytäkirjan tarkastus on Perusturvapalvelujen keskuksessa maanantaina 28.11.2016 klo
13.45.
4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
5) Perusturvajohtaja Outi Korpelaisen tervehdys
Pöytyän kunnan uusi perusturvajohtaja Outi Korpelainen kertoi vanhusneuvostolle
perusturvapalvelujen kuulumisia ja mietteitä tulevasta Sote- uudistuksesta sekä myös
itsestään. Outi Korpelainen poistui tämän pykälän jälkeen klo 9.35.
6) Sosiaali- ja terveyspalvelujen jonoajat
Vanhusneuvostolle annettiin tiedoksi perusturvalautakunnan 15.11.2016 kokouksen
pöytäkirjan ote, jossa kerrottiin keskimääräiset odotusajat iäkkäiden ihmisten
sosiaalipalveluihin. Odotusajat 01.04.-30.9.2016 ovat olleet: omaishoidon tukipalkkio 21
vrk hakemuksen saapumisesta päätöksen tekohetkeen, tehostettu palveluasuminen 19 vrk
hakemuksen saapumisesta palveluasumisen alkamiseen sekä kotihoidon osalta todetaan,
että kotihoidon palveluja on voitu tarjota kaikille kriteerit täyttäneille asiakkaille. Lisäksi
hoidon tarpeen arviointikäynnit on tehty noin viikon kuluessa yhteydenotosta.
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7) Intervallipaikkojen tilanne asumispalveluyksiköissä
Vanhusneuvosto on tehnyt 28.9.2015 aloitteen lyhytaikaispaikan saamiseksi Yläneelle
Kartanokotiin. Aloitteeseen ei kuitenkaan ole saatu viranhaltijan tai perusturvalautakunnan
päätöstä. Vanhusneuvosto on syyskuun kokouksessaan todennut tilanteen olevan edelleen
kesken. Syksyn 2016 aikana on kuitenkin tehty vanhustenhuollon yksiköissä järjestelyjä,
jonka johdosta intervallipaikat on osoitettu yksiköihin uudella tavalla: 9.11.2016 alkaen on
intervallipaikkoja Kotikarpalossa yksi, Riihikodilla kaksi sekä Yläneellä Kartanokodissa
yksi. Näin ollen ei aloite enää vaadi vastausta, vaan asia on hoidettu vanhusneuvoston
toivomalla tavalla muutoin ja vanhusneuvosto on tyytyväinen tilanteeseen.
8) Aloite omaishoidon vapaiden maksuttomuudesta
Vanhusneuvosto on 7.5.2015 tehnyt aloitteen omaishoidon lakisääteisen vapaan aikaisen
hoidon järjestämisestä perittävän maksun poistamiseksi. Aloitetta ei ole käsitelty
perusturvalautakunnassa eikä siihen ole saatu viranhaltijan vastausta. Vanhusneuvosto
päättää tehdä aloitteen uudelleen ja odottaa perusturvalautakunnan ottavan sen aikanaan
käsiteltäväksi.
9) Aloitteiden tilanne
Vanhusneuvostolle tuotiin tiedoksi Teknisen lautakunnan 17.11.2016 kokouksen pöytäkirjan
ote, jossa tekninen lautakunta vastaa vanhusneuvostolle vanhusneuvoston 19.1.2012,
16.3.2012 sekä 7.3.2014 tekemiin aloitteisiin. Pöytäkirjan ote liitteenä (liite 1.). Teknisen
lautakunnan vastaus ei palvelukeskusten aggregaattien osalta tyydytä vanhusneuvostoa,
vaan vanhusneuvosto päättää pyytää teknisen toimen edustajan seuraavaan kokoukseen
kertomaan, kuinka konkreettisesti toimitaan poikkeusoloissa ja miten voidaan turvata
asumispalveluissa asuvien vanhusten hyvät olosuhteet. Lisäksi pyydetään perusturvan
edustajaa selvittämään kunnan valmiussuunnitelmaan perustuvia poikkeusolojen
toimintatapoja, kotona asuvien vanhusten kohdalla, sen puitteissa mitä
valmiussuunnitelmasta voi kertoa.
Ikäihmisten viriketoiminnan kirjaamisesta keskusteltiin viime kokouksessa. Sihteeri on
sopinut, että Kartanokodin vastaava sairaanhoitaja Katri Keihäs tulee seuraavaan
kokoukseen kertomaan opinnäytetyöstään aiheeseen liittyen sekä minkälainen tilanne tällä
hetkellä viriketoiminnan ja kirjaamisen osalta on.
10) Huolinappi
Keskusteltiin edelleen ns. ”Huolinapista”, jonka kautta kuntalainen voi kunnan internetsivustolla pyytää yhteydenottoa kunnan perusturvapalveluista. Tällainen toiminto on eräillä
kunnilla ainakin lasten- ja perheiden palvelujen sivustoilla. Todettiin, että tällainen
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”Huolinappi” on perusturvakeskuksen yksi työtapa ja vaatii hyvin toimiakseen työyhteisön
suunnitelman miten ja kenen toimesta yhteydenottoihin vastataan. Vanhusneuvosto kokee,
että tällainen toiminto madaltaisi kynnystä ottaa yhteyttä ja helpottaisi asiakkaiden ja
omaisten tilannetta ja päättääkin tehdä aloitteen ns. ”Huolinapin” saamiseksi myös Pöytyän
kunnan sivustolle. Aloite osoitetaan perusturvajohtajalle, jonka toivotaan keskustelevan
perusturvakeskuksen työntekijöiden kanssa ja antavan vastauksensa kevään aikana. Merja
Männikkö valmistelee aloitteen.
11) Sähköavusteisen polkupyörän hankinta
Vanhusneuvosto keskusteli sähköavusteisen polkupyörän hankinnasta palvelukeskusten
käyttöön. Asiaa selvitetään edelleen. Seuraavaan kokoukseen mennessä sihteeri selvittää
onko mahdollista saada kunnalta rahoitusta esim. rahastoista ja onko mahdollista hankkia
polkupyörä kunnan kautta, jolloin se saataisiin mahdollisesti edullisemmin. Leena Niemi
selvittää, tarvitaanko varainhankintaan keräyslupa. Tämän jälkeen laaditaan suunnitelma,
miten ja kuka hoitaa varainkeruuta sekä suunnitellaan asiasta tiedottamista. Asian järjestelyä
jatketaan seuraavassa kokouksessa.
12)Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman kysely kuntien
vanhusneuvostoille/vanhusneuvostojen puheenjohtajille
Käytiin läpi kyselykaavaketta, johon käydyn keskustelun perusteella vanhusneuvoston
puheenjohtaja vastaa internetissä.
13)Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Puheenjohtaja jakoi toimintasuunnitelman vuodelle 2017, johon on myös kirjattu toiminnan
vaikutukset talousarvioon. Suunnitelman pohjana on ollut vuoden 2016 budjetti.
Toimintasuunnitelma liitteenä (liite 2.). Keskustelun jälkeen päätettiin lisätä budjettiin
määräraha kokouspalkkiota varten, mikäli uusi vanhusneuvosto päättää ottaa kokouspalkkiot
vastaan. Asia pitää kuitenkin vielä varmistaa, voiko tässä vaiheessa vielä tehdä muutoksia
budjettiin ja onko se muutoinkin mahdollista.
14)Muut asiat
Vanhusneuvosto sai tiedoksi, että syksyn aikana on alueella kudottu ja kerätty villasukkia
kunnan ikäihmisille niin asumispalveluihin kuin kotona asuville ikäihmisille. Muun muassa
Riihikoskella Kätevät kädet- ryhmä on kutonut 50 paria sukkia lahjoitettavaksi.
Vanhusneuvosto kiittää heitä ja muita kutojia ja lahjoittajia tästä toiminnasta ja on iloinen
tämänkaltaisesta lähimmäisten auttamisesta.
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15)Seuraava kokoontuminen
Seuraava kokoontuminen päätettiin pitää Yläneellä Kartanokodissa klo 9.00, Haverintie 27.

16)Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55.

Elina Keloniemi-Hurttila
puheenjohtaja

Kaisa Simola
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Marja-Liisa Virtanen

Seppo Eskola

LIITE 1.

Liite 2.
Vanhusneuvoston
toimintasuunnitelma
ja talousarvio
vuodelle 2017

Tavoite
Vaikuttavuuden
lisääminen

Asia

Toimenpide

Toteutus

Vaikuttaminen Aloitteet,
Tarv. työvaliokunta
kaikilla
lausunnot, mahd. valmistelee ja
sektoreilla
työryhmissä olo
vanhusneuvosto
varhaisessa
päättää
vaiheessa
Kokootuminen
väh. 6 krt/v

Arviointimittar
i
Onnistuminen
Annetut
lausunnot,
tehdyt
aloitteet,
työryhmät lkm

Kokoontuminen
joka
kuntakeskuksessa
vuorotellen

Miten
edenneet
valmisteluun,
kirjaus omaan
exelltaulukkoon
Kokouskerrat

Kokouskerrat

Verkottuu
paikallisesti ja
valtakunnallis
esti
ikäihmisten
osallisuutta,
vaikuttamista
sekä
hyvinvointia
edistävien
tahojen
kanssa

Työvaliokunnan
kokoukset
Peruspalvelujoht
ajan katsaus
perusturvan
suunnitelmista ja
taloudesta
Verkottuu
muiden
ympäristökuntien
vanhusneuvostoj
en kanssa

Työvaliokunta
kokoontuu tarv.
Perusturvajohtaja
keväällä ja syksyllä

Toteutuminen, Toteutuivatko
saatiinko
käynnit?
tarvittava tieto

Vanhusneuvosto
päättää.
Tiedonsaantia
tapahtumista.
Tapahtumista
ilmoittelu myös
muille
vanhusneuvostoille.

Vammaisyhdistys Edustaja osallistuu
ten edustajuus
kokouksiin kunnes
vammaisneuvosto
on perustettu
yhteistyössä Auran
kunnan kanssa
Verkottuu
ikäihmisille
kohdennettujen
mahdollisten
hankkeitten
kanssa

Työryhmiin/ohjausr
yhmiin
osallistuminen

Vanhusneuvos
tolle
tiedotetaan
tulevista
hankkeista ja
neuvosto
nimeää
edustajan

Kustannus
Ei kustannuksia

Matkakustannuks
et
1000€,toimisto-ja
postituskulut
100€, koulutus
500€ kokouskulut
400 € muut kulut
1000€
Matkakustannuks
et sisältyy
kohtaan
vanhusneuvosto
Ei kustannuksia

Toteutuiko
yhteistyö?

Ei kustannuksia

Osallistumisen
kuvaus
toimintakerto
muksessa

Matkakustannuks
et kohdassa
vanhusneuvosto

Onko
Ei kustannuksia
hankkeista
tiedotettu ja
työ/ohjausryhmiin
osallistuttu

Edistää
palveluiden
yhdenvertaist
a toteutumista

Vaikuttaa
ympäristön
suunnittelussa
ja
toteutuksessa
siihen, että
vanhusten
liikkumisen ja
asumisen
tarpeet
otetaan
huomioon.

Edistää
osaltaan
myöteisen
vanhuskäsityk
sen ja
arvokkaan
vanhuuden
toteutumista
Osallisuuden lisääminen Edistää
ikäätyneiden
tasa-arvoisen
ja
yhdenvertaise
n osallisuuden
mahdollisuuks
ia
Tunnettuvuuden
Tiedottaa
lisääminen
käsitellyistä
ikäihmisiä
koskevista
asioista

Seurataan
Vanhusneuvosto
kunnan
vanhustyön
suunnitelman ja
hyvinvointipoliitti
sen ohjelman
toteutumista
Hoito-ja
Perusturvajohtaja
hoivatakuun
antaa tiedoksi
toteutuminen

Miten
toteutuneet?

Kuvataan
toimintakerto
muksessa

Ei kustannuksia

Saatiinko
tieto?

Kuvataan
toimintakerto
muksessa

Ei kustannuksia

Mahdolliset
lausunnot
kaavasuunnitelmi
in, aloitteiden
teko

Työvaliokunta/vanh
usneuvosto antaa
lausunnot/tekee
aloitteet

Pystyikö
Kuvataan
vanhusneuvost toimintakerto
o
muksessa
vaikuttamaan
ympäristön
suunniteluun?

Ei kustannuksia

Valmistellaan
toimintasuunnite
lma ja talousarvio
vuodelle 2017 tai
jätetään se
uuden
vanhusneuvoston
harteille
Valmistellaan
vuoden 2016
toimintakertomu
s
Yhteistyö eri
tahojen kanssa,
sukupolvien
välisen
kanssakäymisen
lisääminen

Sihteeri/pj
valmistelee

Ajoissa
Käsittelyn
valmistuminen toteutuminen

Ei kustannuksia

Sihteeri/pj
valmistelee

Ajoissa
Käsittelyn
valmistuminen toteutuminen

Ei kustannuksia

Yhteistyö koulujen
ja päivähoidon
kanssa

Oliko
yhteistyötä?

Kuvataan
toimintakerto
muksessa

Ei kustannuksia

Vanhustenviikon
tapahtumien
järjestelyyn ja
ilmoitteluun
osallistuminen

Työvaliokunta
valmistelee

Toteutuminen
?

Kuvataan
toimintakerto
muksessa

Ilmoituskulut
1000€

Vanhusneuvosto
n pöytäkirjat
edelleen nettiin
kunnan sivuille

Sihteeri/atk

Viivästymistä?

Kuvataan
toimintakerto
muksessa

Ei kustannuksia

Vanhusneuvosto
n aloitelaatikko

Sihteeri/atk

Löytyykö
netistä, onko
helposti
saavutettaviss
a?

Kuvataan
toimintakerto
muksessa

Ei kustannuksia

Medianäkyvyy Paikallislehtiin
den
juttuja
lisääminen
ajankohtaisista
asioista. Myös
kuntalehden
hyödyntäminen
Tiedotus
toiminnasta
nettiin, omat
nettisivut?
Tiedotteet
vanhusneuvoston
lausunnoista,
aloitteista ja
tapahtumista
Tarv.
Lehdistötilaisuuk
sia

Vanhusneuvosto,
työvaliokunta,
sihteeri

Toteutuminen
?

Kuvataan
toimintakerto
muksessa

Ei kustannuksia

Vanhusneuvosto

Toteutuminen
?

Kuvataan
toimintakerto
muksessa

Ei kustannuksia

Vanhusneuvosto

Toteutuminen

Kuvataan
toimintakerto
muksessa

Ei kustannuksia

Vanhusneuvosto

Toteutuminen
?

Kuvataan
toimintakerto
muksessa

Ei kustannuksia

Yht. 4000 €

