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1) Kokouksen avaus
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Elina Keloniemi- Hurttila avasi kokouksen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kertomalla STM:n (sosiaali- ja terveysministeriön)
sivustosta: viisaat ratkaisut. Niissä kerrotaan, miten meidän kannattaa huoltaa
terveyttämme:
1) kohonnut verenpaine kuntoon. Säännölliset mittaukset ja reagointi kohonneeseen arvoon
tarpeellista.
2) pulssin seuranta, tunne sykkeesi. Normaali pulssi on tasainen ja säännöllinen.
3) kolesterolin seuranta. Pöytyän ktt ky:ssä suositus ottaa kolesteroliarvot parin vuoden
välein, ellei lääkäri ole suosittanut esim. lääkityksen vuoksi tiheämpää seurantaa
4) liikunta. Säännöllinen liikunta on ennaltaehkäisevää toimintaa.
5) Kognition harjoittaminen – käytä aivojasi, opettele uutta, harjoita muistiasi
6) influenssarokotteet. STM suosittaa influenssarokotteiden ottamista.
7) hyvinvointia edistävät kotikäynnit. Sellaisille ikäihmisille, jotka eivät ole kunnan
palvelujen piirissä tehdään kunnissa kotikäyntejä tiettyinä ikävuosina. Ota kotikäynti
vastaan.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 02.03.2015. Vanhusneuvosto
on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä mukaan luettuna puheenjohtaja.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Kokouksen pöytäkirjan tarkistajien valinta
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Merja Männikkö ja Veikko Rantala.
Pöytäkirjan tarkastus on Kyrössä kunnantalolla tiistaina 17.3.15 klo 15.

4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
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5) Sähköinen asiointilaatikko

Vanhusneuvosto on keskustellut sähköisen palautelaatikon mahdollisuudesta viime vuonna.
Asia on viestitetty atk-työntekijälle pyyntönä. Asia ei kuitenkaan ole edennyt.
Laitettu 10.3.2015 sähköinen pyyntö palautelaatikon saamiseksi atk – osastolle.

6) Vanhusneuvoston jäsenet kaudelle 2015-2016

Kunnanhallitus on nimennyt vanhusneuvoston jäsenet valtuustokauden loppuun asti.
Kunnanhallituksen päätös 09.02.2015 § 46.
Vanhusneuvoston jäsenten nimet luettavissa myös kunnan kotisivuilta/vanhusneuvosto.

7) Ruokapalvelupäällikkö Kaija Lähteenmäki / Pöytyän ikäihmisten ruokahuolto ja
kunnan keittiösuunnitelma

Kunnan palvelukeskuksien keittiöt ovat kaikki tällä hetkellä valmistuskeittiöitä. Niistä
lähtee kotiin vietävä ateriapalvelu arkipäivisin kaikista ja viikonlopun ruuat tehdään
Riihikodilla ja Kartanokodissa.. Viikonlopun ruuat kuljetetaan asiakkaille jäähdytettynä.
Palvelukeskuksissa valmistetaan ruokia myös päiväkotiin. Kaikki sinne menevät ruuat eivät
ole samoja kuin ikäihmisille tehtävät ruuat. Aterialistat on suunniteltu ravitsemusneuvoston
ohjeiden mukaisesti. Ruuat on seitsemän viikon kiertävälle listalle suunniteltuja. Palvelukeskusten ruuissa lisärasvana tarvittaessa käytetään voita ja kermaa. Ateriapalveluun
kuuluu pääruoka, salaatti, jälkiruoka ja pehmeä leipä. Keittiöt huomioivat ikäihmisille
mahdolliset erityisruokavaliot ja ruuan koostumuksen (esim. sosemaisuus).
Palvelukeskuksissa on mahdollista saada myös yöpalaa. Koska keittiöhenkilökunnan
työaika on 7-16, yöpalatarvikkeet ym muut tarvikkeet viedään valmiiksi osastojen
keittiöiden jääkaappiin.
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Pöytyän kunnassa on ollut vireillä keittiöverkkosuunnitelma jo vuodesta 2008. Tarve
siihen on, sillä keittiöillä on remonttitarpeita. Myös säästöjä pitäisi saada aikaan. Nyt
keittiösuunnitelma kulkee yhdessä kouluverkon kanssa. Tavoitteena olisi yksi keittiö,
joka valmistaisi ruoan vauvasta vaariin. Tosin Kartanokodin keittiö on niin uusi ja toimiva, että sen on mahdollista jäädä käyttöön. Eli Kyrön ja Riihikosken keittiöiden tilalle
mahdollisesti suunnitellaan uusi iso keittiö, mutta suunnitelmia ei siis ole missään esitetty, koska kouluverkkosuunnitelma on vielä kesken. Myös sote-ratkaisut vaikuttavat
keittiökokonaisuuteen. Esimerkiksi Turussa Arkea – yksikkö valmistaa n. 15 000 ateriaa,
kun Pöytyän yksiköt valmistavat n.1700 ateriaa. Kuka valmistaa jatkossa Pöytyän
kunnan ateriat, selvinnee ajan kanssa. Kilpailutetaanko ateriat ja mitkä ovat kilpailutuksen kriteerit?
Pöytyän ruokapalvelu työllistää tällä hetkellä 31 henkilöä. Palvelukeskuksissa ja päiväkodeissa on oma henkilökunta myös laitoshuollon puolella. Tällä hetkellä ikäihmisten
ateria palvelukeskuksessa maksaa 5.80€ ja kotiin kuljetettuna 6.50€/ateria
Ruokahuollossa tehdään kerran vuodessa asiakastyytyväisyyskysely. Vanhusneuvosto
toivoi, että kyselyn tulokset tulisivat julkisemmiksi.

8) Vanhusneuvostojen yhteinen tilaisuus 20.03.2015

Loimaan seudun omaishoitajat ja läheiset yhdistyksen (OmaisOivan) sekä ympäristökuntien vanhusneuvostojen kanssa on suunniteltu omaishoitoon liittyvää tapahtumaa
20.3.2015.

Kuljetukset oman kunnan sisällä sovittiin järjestettäväksi kimppakyydein:
Kokoontuminen Yläneen Op:n edessä klo 9 ja Kyrön Paikallisosuuspankin edessä klo 9,
josta lähtee kimppakuljetus Kisariiheen.
Auranmaan Viikkolehden menovinkkeihin tulee asiasta tieto omaishoitajayhdistyksen
kautta.
Vanhusneuvoston jäsenet kokoontuvat perjantaina 20.3.15 Kisariihessä klo 8.
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9) Asiointiliikenne

Viime kokouksessa puhuttiin kunnan sisäinen asiointiliikenteen järjestelemisestä. Sosiaaliohjaaja Anu Merta ja talouspäällikkö Aino-Liisa Jalonen ovat kokoontuneet kerran asian
tiimoilta sen jälkeen ja uusi palaveri on tulossa.
Merja Männikkö ilmoitti terveyskeskuksen uusista kesäsulkusuunnitelmista. Sivutoimipisteet ovat kaikki suljettuna samaan aikaan eli viikot 26-30 ja Riihikosken toimipiste on auki.
Viestitetään tämä tieto asiointiliikennettä suunnitteleville, jotka ottavat terveyskeskuksen
edustajan mukaan seuraavaan palaveriin.

10) Yhdistetty vammais- ja vanhusneuvosto

Pöytyän kunnalle on tullut asukkaan ehdotus vammaisneuvoston saamiseksi Pöytyän
kuntaan.

Vanhusneuvoston mielestä vanhusneuvoston yhteyteen voitaisiin ottaa myös vammaisjärjestön edustaja/edustajia. Pöytyällä on ilmeisesti 9 aktiivisesti toimivaa vammaisjärjestöä.
Todettiin, että vanhusneuvostossa on jo nyt yksi vammaisjärjestö mukana eli sotainvalidit.
Aloite etenee niin, että perusturvalautakunta käsittelee asiaa ensin.

11) Vuoden 2014 toimintakertomus

Toimintakertomus on lähetetty kokouskutsun liitteenä jäsenille etukäteen luettavaksi.
Asiasisältö hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintakertomukseen pyydettiin tekemään vain
hienosäätöä kirjoitusasun suhteen.
Toimintakertomus on pöytäkirjan liitteenä.
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12) Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Marja-Liisa Virtanen on osallistunut Eetu ry:n palautetilaisuuteen Lehmirannassa. Pöytyän
osalta vanhusneuvosto on saanut palautetta kokouspalkkioiden puutteesta. Kokouksessa
keskusteltiin palkkioiden vaikutuksesta vanhusneuvoston arvostukseen. Toinen asia, josta
oli annettu palautetta, oli vanhusneuvoston vaikutuksen seuranta.
Heimo Pohjanpalo toi esille Kartanokodin intervallipaikan. Intervallipaikkaa ei Kartanokodissa tällä hetkellä ole. Riihikodilla sekä Kotikarpalossa on molemmissa kaksi intervallipaikkaa. Viedään tieto toiveesta perusturvajohtajalle.
Merja Männikkö kysyi, onko kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittyen tapahtunut
jotain. Jäsenten tietoon ei ole tullut uutta tietoa tästä asiasta.

13) Seuraava kokoontuminen

Seuraava kokous päätettiin pitää 7.5.2015 klo 9 Kartanokodilla Yläneellä.

14) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.

Elina Keloniemi- Hurttila
puheenjohtaja

Tuula Kullanmäki
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
Merja Männikkö

Veikko Rantala

LIITE 1.
Pöytyän kunta
Vanhusneuvosto

(1)
11.3.2015

Toimintakertomus vuodelta 2014
Pöytyän kunnan vanhusneuvosto sekä vanhusneuvoston työvaliokunta kokoontui vuonna 2014
kuusi kertaa. Työvaliokuntaa työllisti vanhusseminaarin järjestäminen, toimintasäännön
muuttaminen sekä ikääntyvien messujen järjestelyvastuu.
Vanhusneuvoston jäseninä ovat 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 ry, Merja Männikkö
Pöytyän kansanterveystyön ky, Jari Huhtasalo V/15 asti ja Minna Majuri-Kiisti IX/15 lähtien
Pöytyän seurakunta, Risto Maula Yläneen rintamaveteraanit, Jari Järvelä Kyrön seudun
sotaveteraanit, Elina Keloniemi-Hurttila Pöytyän kunta, Aarno Toivonen Pöytyän kunta, sihteeri
Tuula Kullanmäki Pöytyän kunta.
Työvaliokuntaan kuuluvat Elina Keloniemi-Hurttila Pöytyän kunta, Merja Männikkö Pöytyän
kansanterveystyön ky, Heimo Pohjanpalo Eläkeliiton Yläneen yhdistys Jari Järvelä Kyrön seudun
veteraanit, Tuula Kullanmäki Pöytyän kunta, sihteeri
Tammikuussa suurin osa vanhusneuvoston jäsenistä osallistui Turussa järjestettyyn Vahva
vanhusneuvosto - arvokas vanhuus on ihmisoikeus – seminaariin, joka kuuluu Sitran
valtakunnalliseen hankkeeseen kehittää vanhusneuvostojen toimintamuotoja ja -malleja. Hankkeen
kumppanuuskaupunkeina ovat olleet Turku sekä Tampere. Hanke päättyy 26.3.2015. Asiaan voi
tutustua nettisivuilla www.eetury.fi.
Tammikuussa Tarmo Rantanen kävi kertomassa Pöytyän kunnan kriisinhallinnasta ja
aggregaattitilanteesta. Sosiaaliohjaaja Anu Merta selvitteli alustavasti asiointiliikenteen tilannetta.
Helmikuussa järjestimme Vahva vanhusneuvosto- arvokas vanhuus on ihmisoikeus- seminaarin
Kurkisalissa, jossa käsittelimme vanhuspalvelulakia sekä kuulimme Pöytyän kunnan
vanhusneuvostosta ennen ja nyt. Osallistujia oli runsaasti, mutta lehdistöstä ainoastaan Suomenmaa
oli paikalla.
Maaliskuussa kuultiin kotihoidonohjaaja Kaisa Simolan selvitystä kotihoidon nykytilanteesta ja
resursseista. Mervi Kanniainen kävi kertomassa Ikäarvokas – hankkeesta, johon Pöytyän seurakunta
osallistuu ja jonka kehittämistyöryhmässä vanhusneuvostoa edustaa Elina Keloniemi-Hurttila.
Laadimme myös vanhusneuvoston viestintäsuunnitelman sekä teimme aloitteen
esteettömyyskartoituksen laadinnasta Pöytyän kunnassa. Pyysimme myös teknistä tointa
tarkistamaan invapaikkojen merkintöjä kunnan parkkialueilla.
Huhtikuussa kulttuurisihteeri Taina Myllynen kävi kertomassa kotiseutuarkistosta, jonne voi
tulevaisuudessa tallentaa Pöytyällä syntyneitä pöytäkirjoja ja arkistoja. Myös ikäihmisten
harrastelukkaria oli suunnitelmissa luoda.

pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

(2)
Elokuussa Auranmaan viikkolehti kävi tekemässä jutun vanhusneuvoston toiminnasta. Teknistä
tointa muistutimme Loimaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja sen käyttöönotosta.
Tarkoituksena olisi perustaa Pöytyälle liikenneturvallisuustyöryhmä, jossa mukana on myös jäsen
vanhusneuvostosta. Syyskuussa järjestimme Hyvällä sykkeellä kohti huomista – messut
Kisariihessä. Osallistujia oli n 400. Ohjelma oli monipuolista ja näytteilleasettajia oli laajalti.
Palaute oli positiivista.
Lokakuussa laadimme v. 2015 toimintasuunnitelman sekä talousarvion. Omaisoiva – projektista
kävi kertomassa projektityöntekijä Jaana Boström. Tavoitteena on pitää seminaari ja
paneelikeskustelu omaishoitoon liittyvistä asioista maaliskuussa 2015 Kisariihessä. Pääpuhujaksi on
lupautunut Sirpa Pietikäinen.
Marraskuussa fysioterapeutti Tuula Tammelin kävi kertomassa liikunnan merkityksestä
toimintakykyyn. Keskustelun pohjalta laadimme aloitteen, jossa esitämme kotipalvelun toiminnan
piirissä olevan ikäihmisen tai palvelutaloissa asuvan ikäihmisen liikunnan lisäämistä tavoitteellisesti
päiväohjelmaan.
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