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Aika:

23.09.2016 klo 9.15-11.35

Paikka:

Kotikarpalo, Ollilantie 11, 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
Merja Männikkö, Pöytyän kansanterveystyön ky
Minna Majuri-Kiiski, Pöytyän seurakunta
, Yläneen rintamaveteraanit
Jari Järvelä, Kyrön seudun sotaveteraanit
Elina Keloniemi-Hurttila, Pöytyän kunta
Seija Lempiäinen, Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistys
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 19.09.2016. 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 Jaakko Mäkelä.
Pöytäkirjan tarkastus on Kotikarpalossa torstaina 29.09.2016 klo 14.45.
4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
5) Sähköisen asiointilaatikon nykytilanne
Sähköinen asiointilaatikko on toiminnassa ja se löytyy kunnan internet- sivuilta
vanhusneuvostoa koskevalta välilehdeltä, alaosasta. Todettiin, että aloitelaatikon saaminen
kunnan internet- sivuston etusivulle olisi tärkeää, jotta sen löytää helpommin. Laatikon
toiminta on tarkastettu ja se toimii, siihen jätetyt viestit tulevat avopalveluohjaajan ja
kunnan atk-tukihenkilön sähköpostiin tiedoksi. Selvityksen alla on vielä, onko kevään ja
kesän aikana tullut viestejä tätä kautta, sillä entisen avopalveluohjaajan sähköposti ei ole
käytössä. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Todettiin, että asiointilaatikosta on
syytä laittaa seuraavaan mahdolliseen kuntatiedotteeseen muistutukseksi ilmoitus.
Keskusteltiin myös mm. Raisiossa ja Salossa käytössä olevasta ”Huolinapista”. Huolinappi
on kunnan sivustolla oleva linkkipainike, jonka kautta ihminen voi jättää
yhteydenottopyynnön kunnan perusturvatoimistolle/sosiaalitoimistolle. Huolinapin tiedettiin
madaltavan kynnystä ottaa yhteyttä arjen murheiden keskellä ja sen vaikutukset ovat olleet
positiivisia ilmeisesti ainakin Raisiossa. Vanhusneuvostossa asia herätti kiinnostusta siinä
määrin, että sihteeri selvittää toimintaa seuraavaan kokoukseen mennessä ja sen jälkeen
vanhusneuvosto miettii onko aihetta tehdä asiasta aloite.
6) Aloite viriketoiminnasta, perusturvalautakunnan vastaus
Vanhusneuvoston jäsenille luettiin ääneen perusturvalautakunnan vastaus vanhusneuvoston
aloitteeseen koskien viriketoimintaa. (Liite 1.)
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Tämän jälkeen keskusteltiin kunnan vanhusten palveluasumisen viriketoiminnan tilasta ja
tasosta. Todettiin, että hyvää ja aktiivista toimintaa löytyy, mutta aina on parantamisen
varaa. Erityisen tärkeänä nähtiin hoitohenkilökunnan ja kolmannen sektorin antaman
vapaaehtoistyön yhteistyön sujuvuus. Koettiin tarvetta parantaa yhteistyötä, tiedottaminen
ja toimintatapojen muutos nähtiin tässä olennaisena asiana. Todettiin myös, että syksyn
ikäihmisten liikuntailtapäiviin osallistuminen oli kiitettävällä tasolla ja tilaisuudet olivat
olleet onnistuneita.
Sihteeri selvittää seuraavaan kokoukseen menneessä mikä on tilanne viriketoiminnan
kirjaamisessa asukkaiden hoitosuunnitelmiin ja yleisemminkin laatutyön tilanteessa
asumispalveluyksiköiden osalta. Lisäksi selvitetään mahdollisuus toteuttaa viriketoimintaa
Kotikarpalossa jo olemassa olevien henkilöiden työpanosta hyväksi käyttäen.
7) Vt. perusturvajohtaja Kaisa Simolan katsaus
Vt. perusturvajohtaja Kaisa Simola kertoi perusturvapalveluiden syksyn kuulumisia.
Henkilövaihdoksia on ollut ja sen myötä työtehtävät ovat keskittyneet perustehtävien
hoitoon. Vakituisen perusturvajohtajan odotellaan ottavan viran vastaan syksyn aikana,
jonka jälkeen kutsutaan hänet myös vanhusneuvoston kokoukseen. Perusturvalautakunnan
osalta talousarvio vuodelle 2017 lähti jatkokäsittelyyn sisällöltään samantapaisena kuin
vuoden 2016 talousarvio.
8) Intervallipaikkojen tilanne asumispalveluyksiköissä
Todettiin, että tilanteessa ei ole tapahtunut muutosta vaan sekä Kotikarpalossa että
Riihikodissa on molemmissa kaksi intervallipaikkaa. Todettiin myös, että
perusturvalautakunta ei ole käsitellyt vanhusneuvoston aloitetta koskien intervallipaikan
saamiseksi myös Yläneen Kartanokotiin Vanhusneuvosto näkee edelleen tärkeänä, että joka
kuntakeskuksessa olisi intervallipaikka vanhusten asumispalveluyksikössä. Sihteeri vie
asian perusturvalautakunnan käsiteltäväksi.
9) Moottorikäyttöisen polkupyörän hanke
Todettiin, että moottorikäyttöisen polkupyörän hankinta ei ole edennyt. Vanhusneuvosto
päättää, että asiaa lähtevät viemään eteenpäin Merja Männikkö ja Eino Salo. Männikkö
kirjoittaa kirjeen, jolla kysytään yhdistysten halukkuutta osallistua polkupyörän hankintaan.
Polkupyörän kustannukset selvitetään.
10) Aloitteiden tilanne
Puheenjohtajan johdolla käytiin läpi vanhusneuvoston tekemiä aloitteita ja todettiin niiden
nykytilanne. Männikkö tekee kirjelmän tekniselle toimelle niistä aloitteista, joihin teknisen
toimen vastausta edelleen odotetaan. Sihteeri vie perusturvalautakunnalle asiaksi aloitteita,
jotka vielä odottavat käsittelyä. Seuraavaan kokoukseen mennessä puheenjohtaja tekee
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listauksen aloitteista ja niiden nykytilasta, tavoitteena saada kesken olevat asiat etenemään.
11) Muut asiat
Männikkö kertoi syksyn influenssarokotusten ajankohdat ja totesi, että riskiryhmään
kuuluvat saavat rokotteen maksutta. Rokotuspäivät (klo 8.00-16.00) ovat terveysasemilla
seuraavasti: 7.11. Kyrössä, 9.11. Aurassa, 15.11. Riihikoskella ja 21.11. Yläneellä. Lisäksi
30.11. on klo 16.00 -18.00 mahdollista saada rokotus Riihikoskella.
16.11. järjestetään Kisariihessä terveysaiheinen tapahtuma miehille. Tähän Männikkö esitti
kutsun ja pyysi tiedottamaan muillekin tilaisuudesta.
12) Vanhusneuvoston kokoonpano
Todetaan, että Yläneen rintamaveteraaneilta saadun tiedon mukaan he eivät enää saa
edustajaa vanhusneuvostoon. Vanhusneuvostossa ei jatkossa ole edustusta Yläneen
rintamaveteraaneilta.
13) Vanhusneuvoston seuraava kokoontuminen
Päätettiin, että seuraava kokous on maanantaina 31.10.2016 klo 9.00 Riihikosken
perusturvakeskuksessa.
14) Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35.

Elina Keloniemi-Hurttila
puheenjohtaja

Kaisa Simola
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Veikko Rantala

Jaakko Mäkelä

Liite 1.
Aloite virike- ja päivätoiminnan toteuttamiseksi tasapuolisesti koko kunnan alueella,
Pöytyän kunnan vanhusneuvosto
41/00.05/2016
Ptltk 22.03.2016 § 24
Perusturvalautakunnalle on 15.02.2016 saapunut Pöytyän vanhusneuvoston 25.01.2016 päivätty aloite koskien virike- ja päivätoimintaa.
Aloite on esityslistan liitteenä.
Valmistelija: Perusturvajohtaja

Päätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää todeta vastineenaan Pöytyän vanhusneuvoston aloitteeseen seuraavaa:
Pöytyän kunnan vanhuspalveluissa on hoitotyötä tukevaa henkilöstöä
seuraavasti: Toimintaterapeutti (toimipiste on Yläneellä, mutta toimintaalueena
koko
kunta),
virikeohjaaja
(toimipiste
Riihikotipalvelukeskuksessa) sekä fysioterapeutti (toiminta-alueena koko kunta).
Toimintaterapeutti vetää kerran viikossa päivätoimintaa Kartanokodissa
kotona asuville asiakkaille. Muun viriketoiminnan toteuttaa tällä hetkellä
Kartanokodin hoitohenkilöstö. Riihikosken ja Kyrön alueen päivätoiminta
on keskitetty lyhyen välimatkan vuoksi Riihikoskelle. Riihikotipalvelukeskuksen päivätoiminnassa käy tällä hetkellä asiakkaita maanantaisin ja keskiviikkoisin. Asiakkaita on yhteensä neljä.
Päivätoiminnan käyttäjämäärät ovat varsin alhaiset, joten toiminnan
laajentamiselle ei ole perusteita tällä hetkellä.
Viriketoiminta on osa arkipäivän elämää. Viriketoiminnan tuottamiseen
ei tarvita erillistä työntekijää, vaan hoitotyötä tekevät lähihoitajat ja
hoitotyöntekijät ottavat sen osaksi normaalia päivärytmiä. Koko kunnan
alueella on myös virkeää vapaaehtois- ja kolmannen sektorin toimintaa.
Kyrön alueella erityisesti korostuu yhdistysten ja järjestöjen
Kotikarpalossa tekemä työ. Perusturvalautakunta on vanhusneuvoston
kanssa samaa mieltä siitä, että virike- ja päivätoiminta on tärkeää sekä
palvelutaloissa että kotona asuville henkilöille ja että toiminnalla on
sosiaalistava vaikutus kunnan ikäihmisille. Silti perusturvalautakunta
katsoo, että Pöytyän kunnan alueella palveluita pitää keskittää, täysin
samoja palveluita ei ole nykyisellä henkilöstömäärällä mahdollista eikä
järkevää tuottaa jokaisessa kuntakeskuksessa, palvelut tuotetaan koko
kunnan aluetta ajatellen. Tämän hetkinen taloudellinen tilanne ei
mahdollista uusien työntekijöiden palkkaamista, mutta sosiaalisen
toiminnan toteuttamistapaa voi kehittää yhteistyössä vapaaehtoisten ja
kolmannen sektorin kanssa. Myös vanhusneuvostossa edustettuina olevat tahot ovat tervetulleita toimintaan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun
otteen oikeaksi todistaa

Pöytyä 23.09.2016

