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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
Tarmo Rantanen, Pöytyän kunta
Sari Rantanen, sairaanhoitaja, Kartanokoti
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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 30.11.2016. 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: Veikko Rantala ja Eino Salo. Pöytäkirja
on tarkastettavissa maanantaina 12.12.2016 klo 12.00.
4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
5) Teknisen toimen puheenvuoro, poikkeustilanteiden toiminta
Tekninen johtaja Tarmo Rantanen kertoi vanhusneuvoston kutsumana kuinka tekninen
toimi työskentelee mahdollisten poikkeustilanteiden (lähinnä sähkökatkojen) aikana
turvatakseen vanhusten hyvät elinolosuhteet asumispalveluyksiköissä. Hän kertoi, kuinka
viime vuosina on paljon korvattu sähköjohtoja maakaapeleilla ja kuinka tämä vähentää
sähkökatkojen mahdollisuutta. Mikäli sähkökatko kuitenkin tulee, tekninen toimi reagoi
tilanteen ja ajankohdan mukaan niin, että kuitenkin viimeistään 4-5 tunnin kuluessa
aloitetaan tuottamaan varavoimavirtaa palvelukeskuksiin. Palvelukeskusten lämmitys on
kytketty kaukolämpöverkkoon, joten lämmityksen osalta ei ole suurta huolta. Kyrössä ja
Riihikoskella on kaukolämpöyksiköissä omat aggregaatit, Yläneellä ei.
Kunnalla on kaksi isompaa aggregaattia ja yksi iso traktorikäyttöinen sekä pienempiä.
Aggregaatit saadaan Kyröön, Riihikoskelle ja Yläneelle tunnin sisällä sähkökatkon
alkamisesta mikäli tarve ilmenee. Yksityisen yrittäjän kanssa on sopimus, että
poikkeustilanteessa hän tulee siirtämään aggregaattia ja tuottaa traktorillaan sillä varavirtaa,
koska aggregaatti vaatii tehokkaan traktorin toimiakseen eikä kunnalla ole niin tehokasta.
Jokaisessa palvelukeskuksessa on valmius tällaisen varavoimavirran vastaanottoon, joten
tämä saadaan nopeasti toteutettua.
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Asumispalveluyksiköissä aggregaatin voimalla saadaan tuotettua sen verran sähköä, että
sillä saadaan turva- ja merkkivalaistus toimintaan sekä keittiöön mahdollisuus valmistaa
ruokaa. Tarmo Rantanen muistutti, että asumispalveluyksiköissä on aina henkilökunta
paikalla, jolloin asukkaat eivät ole tilanteessa yksin vaan hoitajat pystyvät huolehtimaan
heistä kuten muulloinkin. Teknisen toimen tehtävä on turvata riittävä lämpö ja varmistaa
aterioidenvalmistusmahdollisuus, jonka se pystyy hänen mukaansa tekemään.
Tarmo Rantanen poistui tämän jälkeen klo 9.40.
Sihteeri kertoi lyhyesti perusturvan tehtävistä poikkeustilanteiden aikana. Laki määrää, että
jokaisessa kunnassa on oltava voimassaoleva valmiussuunnitelma, jossa tehtävät on
määritelty ja sovittu.
6) Aloite omaishoidon vapaiden maksuttomuudesta
Vanhusneuvosto päätti uusia aiemmin tekemänsä, mutta käsittelemättä jääneen aloitteen
perusturvalautakunnalle omaishoitajien vapaan maksuttomuudesta. Aloite liitteessä (liite
1.).
7) Huolinappi
Vanhusneuvosto päätti tehdä aloitteen perusturvalautakunnalle
käyttöönotosta Pöytyän kunnan vanhuspalveluissa (liite 2.).

ns.

”huolinapin”

8) Moottorikäyttöisen polkupyörän hankinta
Vanhusneuvosto päätti tehdä aloitteen perusturvalautakunnalle koskien moottorikäyttöisen
polkupyörän hankintaa. Toiveena on, että kunta osallistuisi polkupyörän hankintaan
osittain, jolloin pyörän hinnassa säästettäisiin alv:n osuus. Pyörän hankintaa varten on
tarkoitus järjestää rahankeräys, mutta koska vanhusneuvosto ei voi olla keräyksen virallinen
järjestäjä, Eino Salo lupasi selvittää voiko Yläneen eläkkeensaajat ry. toimia järjestäjänä.
Aikataulutoiveena on, että mikäli perusturvalautakunta vastaa tammikuun kokouksessaan
aloitteeseen myöntävästi, keräyslupa saadaan tämän jälkeen haettavaksi ja keräys
aloitettaisiin välittömästi luvan saavuttua. (liite 3. ).
9) Viriketoiminta osana arkea
Kartanokodin sairaanhoitaja Sari Rantanen kertoi Pöytyän kunnan vanhusten
asumispalveluiden viriketoiminnasta ja kirjaamisesta. Uuden asukkaan saavuttua taloon
hänelle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan asukkaan toiveet ja tavoitteet
myös koskien sosiokulttuurista ja liikunnallista elämää. Asukkaan arjesta pyritään tekemään
yhdessä hänen kanssaan hänen näköisensä ja lisäämään päiviin häntä kiinnostavaa toimintaa
hänen voimavarojensa mukaan.
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Toiminta voi olla myös pieniä hetkiä ja asioita, ei välttämättä aina isoja järjestettyjä
tapahtumia. Tätä edistävät asukkaan elämänkaareen perehtyminen ja sen pohjalta asukkaan
huoneen seinälle tehtävät taulu, josta jokainen kävijä voi tutustua hänen elämäänsä ja
mielenkiinnonkohteisiinsa.
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on Kartanokodissa vilkasta ja paljon tapahtumia ja
ohjelmaa arkeen tehdäänkin yhdessä heidän kanssaan. Järjestöt, seurakunta sekä yksityiset
vapaaehtoiset osallistuvat asukkaiden arkeen säännöllisesti. Asukkaiden voinnin lisäksi
heidän asukastietoihinsa kirjataan myös näitä sosiokulttuuriseen elämään liittyviä
toteutuneita tapahtumia. Aina kaikkia toiveita ei pystytä heti järjestämään ja toisinaan
toiveiden toteuttaminen vaatii rahankeruuta yms., mutta hyvällä yhteishengellä ja yhteisellä
toimintakulttuurilla saadaan paljon aikaan.
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. Tästä työstä on liitteessä ote. (liite 4.)

10) Vanhusneuvoston kannanotto kunnanhallitukselle
Vanhusneuvosto päätti jättää kunnanhallitukselle liitteessä olevan kaltaisen aloitteen, jossa
se toteaa halunsa jatkaa toimintaansa edelleen itsenäisenä pöytyäläisenä neuvostona sekä
jossa vanhusneuvoston uudeksi nimeksi muutettaisiin Pöytyän vanhus- ja
vammaisneuvosto. (liite 5.)

11) Pöytäkirjojen tarkistus sähköpostitse
Vanhusneuvosto päätti muuttaa pöytäkirjantarkastusprosessiaan niin, että pöytäkirjat
tarkastetaan ensin sähköisesti ja seuraavassa kokouksessa kuitataan varsinaiseen paperiseen
pöytäkirjaan pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset. Sihteeri lähettää tarkastuspäivänä
pöytäkirjan nähtäväksi tarkastajille sähköpostilla, jonka he kuittaavat hyväksytyksi
vastaamalla tähän sähköpostiin lyhyesti. Nämä vastaukset sihteeri tulostaa pöytäkirjan
liitteeksi ja seuraavassa kokouksessa sihteeri pyytää vielä tarkastajien nimet paperiseen
pöytäkirjaan.
12)Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
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13)Seuraava kokoontuminen
Seuraava kokoontuminen päätettiin pitää 30.1.2017 palvelukeskus Kotikarpalossa klo 9.00.
14)Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

Elina Keloniemi-Hurttila
puheenjohtaja

Kaisa Simola
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Veikko Rantala

Eino Salo

LIITE 1.

Pöytyän kunnan vanhusneuvosto
Perusturvalautakunta
Aloite
Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikaisen hoidon järjestämisestä perittävän maksun
poistaminen
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai
muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista
palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista
palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa
määrärahojen rajoissa.
Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta.
Hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden
mittaiseen vapaaseen kuukauteen, jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon
ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lakisääteisen vapaan lisäksi kunta voi myöntää
omaishoitajalle myös enemmän vapaapäiviä ja alle vuorokauden mittaisia virkistysvapaita. Kunta
voi harkintansa mukaan myöntää vapaapäiviä ja virkistysvapaita myös muille kuin lakisääteiseen
vapaaseen oikeutetuille omaishoitajille.
Omaishoitajan arki on vaativaa, sitovaa ja kuluttavaa. Hoitovastuu painaa kellon ympäri,
vapaapäivät jäävät pitämättä. Toisilla palveluiden saamisessa on vaikeuksia tai raha-asiat painavat.
Omaishoitajia ja hoitotilanteita on monenlaisia ja kaikkia yhdistää vaara siitä, että hoitajan oma
hyvinvointi kärsii ja kunto heikkenee.
Sari Kehusmaan Tampereen yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan omaishoitajien tukea
olisi taloudellisesti perusteltua maksaa entistä useammalle hoitajalle, koska sillä säästää
merkittävästi ikääntyneiden hoidon menoja. Ilman omaisten apua ikääntyneiden hoidon menot
olisivat vuosittain 2,8 miljardia euroa nykyistä korkeammat. Tällä hetkellä omaishoitotyötä tekee
arviolta 60 000 hoitajaa, mutta heistä joka kolmas ei saa omaishoidon tukea. Saman tutkimuksen
mukaan arviolta 140 000:n yli 70-vuotiaan henkilön selviytyminen kotona on omaisten säännöllisen
avun varassa. Tutkimuksen mukaan myös useat kunnat alimitoittavat omaishoidon tuen määrärahat.
Tämä tekee järjestelmästä epäoikeudenmukaisen, mikä voi vaikuttaa kielteisesti kansalaisten
halukkuuteen toimia omaishoitajina tulevaisuudessa.
Omaishoitoa tulee kehittää edelleen eri tavoin. Yksi keino olisi se, että omaishoidon tukea koskevaa
myöntämisohjetta muutetaan vastaamaan ajanmukaista omaishoidon kehitystä. Tällä hetkellä
omaishoidon lakisääteisestä, vapaan aikaisesta hoidosta peritään asiakasmaksua 11.30€
vuorokaudessa. Esitämme, että tämä maksu poistetaan. Asiakasmaksun poistolle ei ole lakisääteistä
estettä, vaan sen periminen on kunnan harkinnassa.

Pöytyällä 07.12.2016
Pöytyän kunnan vanhusneuvosto

LIITE 2.
Pöytyän kunta
Perusturvalautakunta
Aloite

Pyydä apua!

Varhainen tuki ja apu kuntalaisille ovat tärkeitä asioita. Lasten, nuorten, perheiden ja ikäihmisten
avun tarpeisiin vastaaminen nopeasti ja ilman asiakkuuksia synnyttävää prosessia pitää olla
mahdollista. Tähän voidaan vastata niin, että kunnan kotisivuille lisätään sähköinen palveluväline
”Pyydä apua” – nappi, josta painamalla pääsee ilmoittamaan oman, perheenjäsenen, ystävän tai
muun läheisen huolen, avun tai tuen tarpeen. Tällöin kunnan perhetyön ja ikääntyneiden asioiden
ammattilaiset pystyvät ottamaan yhteyttä asianosaisiin mahdollisimman nopeasti, mieluummin
viimeistään vuorokauden kuluttua avunpyynnön jättämisestä. Myös nimettömiin avunpyyntöihin
tulee pystyä vastaamaan.
Palvelun toteutuksessa tulee ottaa huomioon suunnittelu. Miten palvelu teknisesti toteutetaan ja
miten sitä ylläpidetään. Myös graafinen ilme pitää olla huomiota herättävä ja palvelusta tulee myös
tiedottaa kuntalaisille. Henkilöstöresurssit pitää huomioida niin, että tiedetään keille kysymykset
tulevat ja miten vastuu niistä jaetaan myös lomien ym. ajan. Palvelun toimivuutta ja käytön
seurantaa tulee myös tehdä säännöllisesti. Asiakaspalautteen keräämisellä voidaan taas palvelua
kehittää eteenpäin.
Pöytyän kunnan vanhusneuvoston mielestä sähköinen asiointi on tätä päivää ja näin ollen haluamme
olla tukemassa avun tarvitsijoita myös tällä tavalla. Vanhusneuvosto esittää, että Pöytyällä
otettaisiin sosiaalitoimessa käyttöön sähköinen palveluväline sosiaalitoimen palveluissa.
Pöytyällä 07.12.2016
Pöytyän kunnan vanhusneuvosto

LIITE 3.

Pöytyän kunta
Perusturvalautakunta
Aloite
Sähkökäyttöisen polkupyörän hankinta
Yläneen Kartanokodissa testattiin kesällä 2015 side-by-side pyörän käyttöä. Aloitteen kokeilusta
teki Yläneen eläkkeensaajat ry tavoitteenaan lisätä ikäihmisten mahdollisuuksia liikkua myös
ulkona omaisen tai palvelukeskuksen henkilökunnan kanssa. Kokeilusta saatiin paljon positiivista
palautetta, sillä tällä tavoin ulos pääsee liikkumaan myös sellainen ikäihminen, jonka liikkuminen
ulkona on muutoin hankalaa. Pyörää voidaan myös säätää niin, että vastus on vain omaisella tai
apuna voidaan käyttää sähköavustusta. Halutessa vastus voi olla yhdessä molemmilla polkijoilla.
Vanhusneuvoston tavoitteena on, että saisimme Pöytyälle hankittua yhden sähköavusteisen side-byside polkupyörän palvelukeskusten käyttöön. Pyörää voidaan siirtää sovitusti vuorotellen eri
palvelukeskuksiin. Pyörä voisi olla esimerkiksi kolmen viikon jaksot kesäaikana Riihikodin,
Kartanokodin ja Kotikarpalon käytössä. Sähköavusteisen pyörän hinta on n. 6000 € + Alv
Hankkeen vetäjäksi on alustavasti lupautunut Yläneen Eläkkeensaajat ry, joka hoitaa käytännön
asioita. Tavoitteena on myös saada muita Pöytyän kunnan yhdistyksiä mukaan tähän hankkeeseen.
Pöytyän kunnan toivomme osallistuvan tähän myös omalla panostuksellaan.

Pöytyällä 7.12.2016
Pöytyän kunnan vanhusneuvosto

LIITE 4.

Sosiokulttuurisen toiminnan malli Pöytyän kunnan vanhusten asumispalveluyksiköissä.
(Ote Katri Keihään opinnäytetyöstä)

LIITE 5.

Pöytyän kunta
Kunnanhallitus
Aloite

Suomessa toteutetaan historiallista muutosta, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja aluehallinnon
uudistus toteutetaan 18 maakunnan pohjalta. Maakuntiin tulee vaaleihin perustuva
kansanvaltainen hallinto. Maakuntien toimiala ja tehtävät vaikuttavat suoraan ihmisten arkeen.
Samalla perinteisten itsehallinnollisten kuntien asema ja tehtävät muuttuvat. Kunnat puolestaan
jatkavat itsehallinnollisina lähiyksikköinä tehtävänään mm. turvata ja vahvistaa kuntalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen edellytyksiä. Maakuntahallinnon toteuttaminen ei tee nykyisten
kuntalakiin perustuvien vanhusneuvostojen asemaa ja tehtäviä tarpeettomiksi. Päinvastoin, kuntien
vanhusneuvostojen toimintaa on jatkossa määrätietoisemmin kehitettävä ja vahvistettava.
Pöytyän kunnan vanhusneuvosto haluaakin, että se voisi jatkaa työtään itsenäisenä, vahvana ja
kantaaottavana neuvostona myös uudella vaalikaudella pöytyäläisten ikäihmisten parhaaksi eikä
vanhusneuvostoa yhdistettäisi Auran kunnan vanhusneuvoston kanssa. Pöytyän vanhusneuvoston
merkittävästä työstä kertoo mm. toteutuneiden sekä työn alla olevien aloitteiden määrä.
Vanhusneuvostossa edustettuna olevat yhdistykset ovat hyvin perillä pöytyäläisten ikäihmisten
tarpeista. Tämä laaja yhteistyöverkko on parasta antia, mitä vanhusneuvosto voi saada jäseniltään.
Yhdistyminen todennäköisesti karsii jäsenten määrää. Toimintatavat ovat myös erilaiset
molemmilla kunnilla. Sen sijaan näemme, että yhteistyötä tulee kehittää tarmokkaasti lähikuntien
vanhusneuvostojen kesken sekä laajemmin myös maakuntatasolla.
Kuntien vanhusneuvostojen yhdistämisen sijaan ehdotamme, että Pöytyän vanhusneuvoston nimi
muutetaan Pöytyän vanhus- ja vammaisneuvostoksi. Jo tällä hetkellä on toiminnassa mukana
vammaisjärjestön edustaja.
Pöytyällä 7.12.2016
Pöytyän kunnan vanhusneuvosto

