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Aika:

25.04.2014 klo 9.00-11.00

Paikka:

Kyrön toimipiste, valtuustosali, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö

Paikalla:

Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit
Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit
Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton Karinaisten yhdistys
Marja-Liisa Virtanen, Eläkeliiton Pöytyän yhdistys
Anja Aaltonen, Eläkeliiton Yläneen yhdistys (Heimo Pohjanpalon tilalla)
Eino Salo, Yläneen eläkkeensaajat
Leena Niemi, Sotainvalidien veljesliitto/Pöytyän yhdistys
Merja Männikkö, Pöytyän kansanterveystyön ky
Jari Huhtasalo, Pöytyän seurakunta
Risto Maula, Yläneen rintamaveteraanit
Jari Järvelä, Kyrön sotaveteraanit
Elina Keloniemi-Hurttila, Pöytyän kunta
Aarno Toivonen, Pöytyän kunta
Tuula Kullanmäki, Pöytyän kunta
oman pykälänsä käsittelyn ajan paikalla
Taina Myllynen
Touko Verho
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1) Kokouksen avaus
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Elina Keloniemi- Hurttila avasi kokouksen.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 10.04.2014.
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä mukaan
luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3) Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Jaakko Mäkelä ja Veikko Rantala.
Pöytäkirjan tarkastus on Kotikarpalon kokoustilassa tiistaina 29.04.2014 klo 12.00.
.

4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
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23.09.2014 järjestettävien messujen ateriointiin liittyvät järjestelyt

Touko Verho on halunnut tulla kokoukseen keskustelemaan ja selventämään Hyvällä
sykkeellä tapahtuman ateriointiin liittyviä asioita.
Touko Verhoa on ajateltu keittolounaan organisoijaksi kyseessä olevaan tilaisuuteen.
Pykälän aikana keskusteltiin keittolounaan määrästä eli monelleko ihmiselle sitä varataan
ja moniko paikalle tuleva syö keittoa ja mihin hintaan. Lounaan keittäjällä on riski siitä,
että ruuan tekemiseen liittyvät menot ovat suuremmat kuin tulot. Mietittiin mitä keittolounaan tekeminen tuleei maksamaan? Verho kertoi, että keitto ajateltuna 300:lle (lisäannosvaralla) = 100 litraa keittoa. raaka-aineet minimissään maksaisivat siihen n. 600 € ja hinta
ei sisällä vielä raaka-aineiden hakemiskustannuksia. Tarjotaanko keiton kanssa näkkileipää
(levitettä?), mehua tai vettä?
Kokouksessa mietittiin yhteistyön mahdollisuutta diakoniatoimikunnan tai aluetyöryhmän
kanssa. Samoin keskusteltiin mahdollisten sponsoreiden etsimistä ruokailun kustannuksia
ajatellen, jotta saataisiin osallistujille ilmainen keittolounas. Mahdollisina sponsoreina
ajateltiin pankkeja, seurakuntaa, kuntaa, vakuutusyhtiöitä jne.
Paikkakunnan Marttoja on kyselty buffetin pitäjiksi. Mikäli lounas on ilmainen, voisi
kahvin ja pullan hinnaksi ajatella 2 €, jonka Martat voivat käyttää itselleen.
Päätettiin, että lounasta varataan 300 henkilölle. Riippuen sponsorivarojen määrästä, mietitään, voisiko myös kahvi olla ilmainen. Yrittäjälle korvataan työ (150€).
Asioiden pitäisi selvitä mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään toukokuun
loppuun mennessä.

Mainonnassa muistettava mainita, että lounas on tarjolla koko tilaisuuden ajan ja mitkä
tahot ovat asiassa messuja tukeneet.
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6) Hyvällä sykkeellä kohti huomista -messut
Työvaliokunnan kokouksessa 1.4.14 on suunniteltu messuille seuraavia asioita:
-Touko Verhoa on pyydetty keittämään lounaskeittoa. Keittäminen tapahtuu ulkona ja
ruokailu sisällä (keittoa tuodaan kattilassa sisälle, jossa tapahtuu lounas-annosten
jakaminen).
-Pöytyän Martoilta on kysytty, onko heillä mahdollisuutta olla pitämässä buffettia
tilaisuuden ajan. Kokouskutsun lähettämiseen mennessä Keihäskosken Martoilta on tullut
vastaus, että keskustelevat asiasta ja mahdollisesti tekevät asiassa yhteistyötä Kyrön tai
Auran Marttojen kanssa.
-paikallisille yrityksille (hierojat, fysioterapiat, hoivayritykset, jalkahoitajat, Suviranta) sekä
apuvälineyrityksille (Lähdemäki, Respecta, Pinto, Handico, Apu-Tuote ja Kuuloinva) on
lähetetty sähköpostia osallistumisesta messuille
-kansalaisopisto, terveyskeskuksen diabeteshoitaja ja fysioterapia (Merja informoinut),
Taina Myllynen, Markus Salo, kotihoidon Kaisa Simola saavat sähköpostia asiasta
-Gery ry:n Merja Suomiselle on laitettu sekä vastaajaviestiä että sähköpostia, ei ole vielä
vastannut
-Ukk -instituuttiin otetaan yhteyttä liikuntainformaation saamiseksi ja Lounais-Suomen
liikunta ja urheilu ry:een
-Pertti Keihäs juontamaan tilaisuutta
Tulonsa messutilaisuuteen ovat vahvistaneet:
Pöytyän Osuuspankki
Omaishoitajat
Avustajakeskus
Seniorshop (vaatteet ja kengät)
Pöytyän Osuuspankki
Sydänpiiri
Muistiliitto
Vaios Oy
Kalle Viitasaari
Pöytyän hoiva ja Pöytyän ambulanssi
Terveyskeskuksen fysioterapia ja diabeteshoitaja
Sun Sali
Kansalaisopisto
pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Turku AMK (turvallinen koti)
kunnan liikuntatoimi
Kunnan kotihoito
Kunnan kulttuuritoimi
Mietittiin myös terveyskeskuksen hammashuollon osallistumista ja edelleen myös
muita mahdollisia osallistujia.
Selvitellään mahdollisuutta saada ennakkojuttu messuista Auranmaan Viikkolehteen.

7) Viestintästrategia
Työvaliokunnassa on mietitty vanhusneuvoston viestintäkanavia ja sen pohjalta on tehty
kaavio viestintästrategiasta. Kaavioon tehdään kaksi muutosta: lehtimainonnan jatkoksi
tulee lehdistötiedotteet ja yhdistyksen sisäinen viestintä muuttuu vanhusneuvoston
viestinnäksi ja sen alle tulee yhteinen tiedotemalli.
Kaavio liite 1.

8) Pöytyän kunnan kulttuurisihteeri Taina Myllynen
Taina Myllynen kertoo kulttuurisektorin kuulumisia ja toimia.
Huhtikuun lopun ajankohtaisin kuuluminen on kansallinen veteraanipäivä. Tapahtumat
ovat samanaikaisia kaikissa kuntakeskuksissa. Tilaisuuksissa puhujat ovat nuoria.
Uusin kuntatiedotelehti on juuri tänään lähtenyt painoon. Se tulee jakoon postilaatikoihin
16.5.2014. Yhdistyksille mainokset lehdessä ovat ilmaisia. Tässä tulevassa lehdessä on
ennakkojuttu messutapahtumasta.
Varsinainen juttu messutapahtumasta olisi hyvä olla Tainalla jo kesäkuussa, mutta
viimeistään elokuun alussa, sillä lehti ilmestyy elokuun lopulla.
Säpinät / vanhat menopelit kulkue on 10. kerran tänä vuonna. Elojuhlissa andalusialainen
ilta Yläneen kirkossa. Tilaisuus järjestetään seurakunnan kanssa yhteistyössä. Toritapahtumassa on intialainen tanssija. Elojuhlat päättyy tangokonserttiin sunnuntai-illalla.
Kotiseutuarkisto on Tainalle tärkeä asia. Pöytäkirjat ja arkistot, jotka löydetään, arkistoidaan
kunnan arkistoihin. Tämän vuoden lopun kuntatiedotelehteen tulee ohjeita, miten toimia
jos löytyy täällä Pöytyällä syntyneitä vanhoja asiakirjoja.
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Kunnan taideinventointi on myös menossa (Ylinen, Aaltonen mm)

Luontokabinetti ja Kurkisali ovat saaneet elokuvalisenssit. Jos vanhusneuvoston yhdistykset
haluavat järjestää elokuvanäytöksen, se on mahdollista. Elokuvalistan saa näkyviin hakukoneelta hakusanalla elokuvalisenssi ja sieltä valitaan elokuvakohtainen esityslupa ja elokuvaarkisto. Elokuvista voi myös soittaa Taina Myllyselle. Luontokabinetissakin voidaan nyt
katsoa elokuvaa isolta kankaalta. Näytöspaikat tulee varata käyttöön.

Ikäihmisten harrastelukkaria tekevät yhdessä Taina Myllysen kanssa Marketta Vilppu ja
Mirka Marku. Tavoitteena on saada se syksyn kuntatiedotteen väliin. Siihen kerätään tietoja
kaikesta kaikille avoimesta tai tietylle kohderyhmälle tarkoitetusta toiminnasta kunnassa.
Siitä kuntalaiset ja päättäjät näkevät, mitä kunnassa tapahtuu. Vapaa-aika, kulttuuri, opiston
ja palvelukeskusten toiminnot yhdistystoiminnan lisäksi tulisivat tähän lukkariin.

9) Loimaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma ja sen käyttöönotto
Asian käsitteleminen päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

10) Auranmaan Viikkolehti

Auranmaan Viikkolehteä on lähestytty sähköpostilla ja kysytty heidän mahdollisuuttaan
osallistua tähän kokoukseen, koska he ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa tehdä vanhusneuvostotyöstä jutun.

Koska kokouspäivä ei sopinut toimittajalle, päätettiin, että pyydetään toimittajaa
alkusyksyn ensimmäiseen kokoukseen 20.08.2014.
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11) Muut esille tulevat asiat

Edellisessä kokouksessa jätettiin kunnanhallitukselle ehdotus esteettömyyden lisäämisestä
kunnan rakennuksissa. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 14.04.2014 ja
toteaa asiasta, että uusien rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa esteettömyys
huomioidaan määräysten mukaisesti. Kunnanhallitus pyytää vanhusneuvostoa, mitkä
kiinteistöt tulisi ensisijaisesti kartoittaa esteettömyyden osalta, koska kunnalla ei ole henkilöresursseja kartoittaa kaikkia kiinteistöjä. Vanhojen kiinteistöjen korjaustoimenpiteitä
rajoittaa myös taloudelliset tekijät.
Vanhusneuvoston toivotaan osallistuvan kaavoitukseen normaalin kaavoitusmenettelyn
mukaisesti.
Riihikosken virastotalo lienee tärkein saada esteettömäksi, että myös tekniseen toimistoon
saataisiin pääsy kaikille. Kokous päätti siirtää asian jatkokäsittelyn työvaliokuntaan.
Edunvalvonnan informaatiotilaisuudet ovat olleet tässä kokousten välillä. Osallistujia
niissä oli seuraavasti: Aurassa n. 40, Riihikoskella n. 30 ja Kyrössä n. 20 henkilöä.
Osallistujien ikäjakauma oli väliltä 17-85 vuotta.

12) Seuraava kokoontuminen
Seuraava kokoontuminen päätettiin pitää keskiviikkona 20.8.14 klo 9 Riihikosken
valtuustosalissa.
Työvaliokunta kokoontuu 21.5.14 klo 8.30 Riihikosken valtuustosalissa
13) Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 11.05

Elina Keloniemi- Hurttila
puheenjohtaja

Tuula Kullanmäki
sihteeri

pöytäkirjantarkastajat:

Veikko Rantala

Liite 1. viestintästrategia

Jaakko Mäkelä

