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Aika:

24.01.2014 klo 9-11.45

Paikka:

Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne

Paikalla:

Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit
Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit
Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton Karinaisten yhdistys
Marja-Liisa Virtanen, Eläkeliiton Riihikosken yhdistys
Heimo Pohjanpalo, Eläkeliiton Yläneen yhdistys
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
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1) Kokouksen avaus

Kokouksen avasi vanhusneuvoston puheenjohtaja Elina Keloniemi - Hurttila.
Työvaliokunta on kokoontunut vanhusneuvoston viime kokoontumisen jälkeen
kolme kertaa. Kokouksissa on käsitelty vanhuspalveluiden suunnitelman luonnosta, 5.2.2014 järjestettävän seminaarin ohjelmaa on käsitelty sekä vanhusneuvoston toimintasääntöä.
Suurin osa vanhusneuvoston jäsenistä osallistui 16.1.2014 Turussa Vahva vanhusneuvosto - arvokas vanhuus on ihmisoikeus koulutukseen. Koulutuksen anti on
luettavissa myös poissaolleille sivustolta eetu.fi tai eetun facebookista. Facebookissa voi ottaa myös kantaa asioihin. Kyseessä oleva koulutusprojekti päättyy
vuonna 2015.

2) Kriisinhallinta

Vanhusneuvosto on tehnyt aloitteen Tapanin -myrskyn jälkeen palvelukeskuksiin
hankittavista aggregaateista. Viime syksyn Seija-myrsky osoitti, ettei tällaista
valmiutta palvelukeskuksissa edelleenkään ole. Vanhusneuvosto haluaa tietää
myös, miten syrjäkylien ikäihmisten evakuointi kunnassa on suunniteltu.

Tekninen johtaja Tarmo Rantanen ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ilkka
Alirontti selvittivät tilannetta. Palvelukeskuksissa ei ole vielä aggregaatteja.
Yläneellä Kartanokodissa on aggregaatin liitäntämahdollisuus, mutta sitä ei vielä
ole koekäytetty. Kunnassa on yksi traktorilla siirrettävä aggregaatti. Sen
kapasiteetti on160 kwa:ta. Esimerkiksi Riihikoti palvelukeskuksessa on 400
ampeerin pääsulakkeet. Jos otetaan kaikki tarvittava sähkötarve käyttöön, tarvitsisi
aggregaatin olla tupla-kokoinen olemassa olevaan aggregaattiin verrattuna.
Käytännössä suurin olemassa oleva traktorikäyttöinen aggregaatti on 90 kwa:ta.
Sitä pyörittää reilu 200 hevosvoimainen traktori. Sillä saisi esim. Kartanokotiin
valaistuksen ja keittiön toimimaan.
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Riihikotiin tehdään tänä keväänä aggregaattivalmiutta ja Kotikarpaloon sitä
tehdään parhaillaan. Hyvä olisi, jos aggregaatti olisi kiinteä, kuten on terveyskeskuksessa Riihikoskella.. Tällainen iso aggregaatti kuitenkin maksaa n. 100 000 €
kappaleelta ja vastaavasti traktorikäyttöinen n. 10 000 €. Kunnalla ei ole 200 hv:n
traktoria, mutta urakoitsijoilta sellaisia löytyy.
Riihikoskella kaukolämmössä on olemassa varavoima, joka toimii öljyllä.
Pelletti-laitoksessa ei toistaiseksi ole varavoimaa. Kyrön kaukolämpö on
luvannut, että kaukolämpö toimii siellä sähkökatkonkin aikana.
Fortumin sähköverkko on myyty ja paikallisia asiantuntijoita sähköyhtiöissä ei
enää juurikaan ole töissä. Myös se aiheuttaa ongelmia.
Hätätilanteissa palvelukeskuksissa voidaan vähentää sähkönkäytön tarvetta
poistamalla sulakkeita käytöstä (ilmastointi jne).
Kunnanhallituksessa on keskusteltu ja tehty linjaus, että jokaiseen palvelukeskukseen tulee hankkia aggregaatti ja täten turvata esim. ruoka. Tarkoitus on Rantasen
mukaan, että kahden kuukauden sisällä kuntaan hommataan niin suuri traktoriaggregaatti kuin mahdollista. Toinen hankittava aggregaatti olisi vähän pienempi.
Traktorinomistajien kanssa olisi hyvä tehdä selkeät sopimukset velvollisuuksista
puolin ja toisin.. Aggregaattia ei voi säilyttää palvelukeskuksissa vaan varastolla,
josta se on kuljetettavissa nopeasti palvelukeskukseen.
Vesihuollon varavoima Pihlavalla on hyvä, Yläneellä auttaa vähän vesitorni, jonne
tehdään nyt rautamangaanipoistolaitteet ja sähköt laitettiin uusiksi. Traktoriaggregaatilla voidaan sinnekin syöttää virtaa. Kyrössäkin vesitorni auttaa hetken
aikaa.
Lämpö ja vesi ovat tärkeitä myös kotona asuvilla. Jokaisen kuntalaisen tulisi
myös itsekseen varautua katastrofeihin. Suurin piirtein kaikki nyky-yhteiskunnassa
ja siis myös palvelutaloissa toimii sähköllä, joten sähkön tarve on suuri.
Kriisinhallintasuunnitelma kunnassa on olemassa. Perusturvan osalta suunnitelma
päivitetään ensi maaliskuussa.
Kuntaan on nyt hankittu 1000 litran desinfioitu vesipytty, missä on valmiina UVvalo vesihuollon varmistamiseksi. Se sijaitsee Riihikoskella ja sen voi laittaa auton
peräkärrylle kyytiin.

Koko kunnan valmiussuunnitelman tilaa ja päivittämistä tulee selvittää.
Tekninen johtaja kutsuu vanhusneuvoston seuraamaan keväällä aggregaattivalmiuden koekäyttöä.
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3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 21.01.2014..
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä
mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
4) Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Eino Salo ja Heimo
Pohjanpalo.
Pöytäkirjan tarkastus on Kartanokodin toimistossa torstaina 30.01.2014 klo 12.30.

5) Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esitystilasta korjatussa muodossa.
6) Asiointiliikenne Pöytyän kunnassa
Pöytyän kunnassa on tällä hetkellä asiointiliikennettä Kyrön alueella Rahkion ja
Kumilan suunnalta. Riihikoskella on Ordenojan asiointilinja ( 2-3 as/vko). Auvaisten linja on lakkautettu käyttäjävähyyden vuoksi. Yläneellä on KolinummiOtsolan (3-5 as/vko) ja Taipaleentie- Heinjoki- Laajoentie- Kolvaan linja (3-5
as/vko). Tourulan linja on lopetettu asiakasmääränvähyyden vuoksi. Linjojen
lakkauttamisen jälkeen on kuitenkin ilmaantunut käyttäjätarvetta.
Vanhusneuvoston apu asiointiliikenteen kehittämiseksi olisi hyvä, sillä se on hyvä
tiedotuskanava ja tuntee paikallista tarvetta. Tavoite on saada asiointiliikenne
mahdollisimman kattavaksi ja toimivaksi. Näin turvattaisiin asukkaille mahdollisuus asiointiin.
Asiointiliikenne on ensisijainen kulkemisvaihtoehto ikääntyneille henkilöille, kun
omaa autoa ei enää ole käytettävissä.
Sosiaaliohjaaja Anu Merta osallistuu tämän pykälän ajan kokoukseen asiantuntijana.
Vanhusneuvoston avulla voitaisiin selvittää, onko tarvetta asiointiliikenteeseen
ja millä alueella tarvetta on kutsutaksiperiaatteella toimivana. Vanhusneuvosto
keskusteli myös asiointilinjan tarpeesta kuntakeskusten välille etenkin, jos
Riihikoskesta tulee hallinnollinen keskus? Samoin tarve terveysasemien
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kesäsulkujen aikana aiheuttanee kulkemistarvetta kuntakeskusten välillä.
Asiakkaalle asiointiliikenne on halvin kulkuvaihtoehto, sillä se maksaa vain
3.90 suunta asiakkaalle. Aikaa, jolloin taksi lähtee takaisinpäin, voisi myöhäistää.
Yläneen terveyskeskuksen kesäsulku on 19.5-29.6.14 , Kyrön terveysasema
puolestaan on kiinni 21.7-31.8.14. Näinä aikoina olisi hyvä olla joku kiinteä
ajankohta, jolloin linja toimisi. Riihikoskella on tori torstaisin, joten olisiko
mahdollista silloin järjestää linja Yläneeltä Riihikoskelle
Mikä on seurakunnan mahdollisuus osallistua esim. ikäihmisten kuljettamiseen
kirkkoon, sillä sille on myös olemassa selkeä tarve?
Informaatiota asiointiliikenteestä olisi hyvä saada kuntatiedotteeseen, paikallislehteen ja nettiin. Anu Merta lupasi selvittää, onko asiointiliikenne vain ikäihmisille vai voiko siinä liikkua myös esim. työttömät ja lapsiperheet. Esille tuli
myös ehdotus jatkaa Tourula –Kirkonkylä linjaa Tourula- KeihäskoskiKorkeakoski- Uusikartano- Riihikoski.-linjaksi.

7) Vanhustyön suunnitelman nykytilanne
Vanhustyön suunnitelmaa ei ole vielä käsitelty perusturvalautakunnan kokouksessa. Asian käsittely on siirretty helmikuun perusturvalautakuntaan.

8) Vahva vanhusneuvosto – arvokas vanhuus on ihmisoikeus
Vanhusneuvosto tarkasteli seminaariohjelman sisältöä ja hyväksyi sen. Seminaarista laitetaan ilmoitus Auranmaan viikkolehteen 31.1.14 ja menovinkkiin 4.2.14
Seminaarissa kunnanjohtajan tilalle tulee tilaisuuden avaamaan kehittämisjohtaja
Markku Kaurila. Kunnanjohtaja on estynyt kuntarakenneuudistukseen liittyvän
kokouksen vuoksi.

9) Vanhusneuvoston teemaryhmätyönjako (3 ryhmää)
Ryhmätyönjaon ajatuksena on, että vanhusneuvostossa voisimme toimintaa
tehostaa edelleen.
Jäsenet voisivat kiinnostuksen mukaan jakautua ryhmiin – tavoitteena miettiä ja
ajatella teeman pohjalta kunnan elämää ja tulevaisuutta. Mihin asioihin vanhusneuvoston tulisi enemmän paneutua? Teema-aiheita voivat olla esim. turvallisuus
(esteettömyys, kaavoitus, liikenne, kriisinhallinta), vanhuspalveluiden edunval-
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vonta (esim. järjestöjen näkemykset vanhusneuvostolle päin, perusturvapalvelut)
ja terveydenhuolto (esim. ikäihmisten neuvonta, lääkäri-palvelut, hammashuolto).
Seurannan pohjalta tulisi säännöllinen palaute vanhusneuvostolle ja työvaliokunnalle.
Teemaryhmätyönjaosta syntyi vilkasta keskustelua. Jokaisella jäsenellä on kunnan
asioihin liittyvä yleinen seurantavelvollisuus. Jäsen voi pitää vanhusneuvostossa käsitellyistä asioista pienen esitelmän yhdistykselleen ja samalla kysyä asioista,
jotka tärkeitä sillä alueella eli saada kentän ääni kuuluviin vanhusneuvostossa
vuorovaikutteisesti.
Ryhmiin jakautumisen tavoite kiteytettynä on , että jokainen jäsen saa alueen, josta
on kiinnostunut ja jota seuraa. Asioita voi/pitää tuoda akuuttivaiheessa vanhusneuvoston kokoukseen ja järjestöjen keskusteluun.
Esitettiin, että vanhusneuvoston kokouksissa voisi käyttää myös teema-aiheita.
Teemaryhmätyönjako palautettiin uudelleen työvaliokunnan käsiteltäväksi.

10) Muut esille tulevat asiat
Vahva vanhusneuvostokoulutuksessa Turussa tuli esille sähköisen palautteen
käyttömahdollisuus. Sen kautta olisi mahdollista antaa palautetta sekä vanhusneuvostolle että yleisesti kunnalle. Työvaliokunta käsittelee kokouksessaan tiedottamista ja liitetään tämän asia siihen.
Keskusteltiin myös kunnan nykyisten palvelukeskusten paikkatilanteesta ja niiden
riittävyydestä. Keskusteltiin myös ostopalvelupaikoista ja niiden sijainnista.
11) Seuraava kokoontuminen
7.3.2014 klo 9.30 Riihikoskella valtuustosalissa
12) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.

Elina Keloniemi-Hurttila
puheenjohtaja

Tuula Kullanmäki
sihteeri

pöytäkirjantarkastajat

Eino Salo

Heimo Pohjanpalo

