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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, varajäsen
Tiina Vesanto, Pöytyän kunta
Touko Verho, Eläkeliiton Karinaisten yhdistys, varajäsen
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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 18.10.2017.
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä mukaan luettuna
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valittiin kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Minna Majuri-Kiiski ja Leena Niemi.
Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan perusturvakeskuksessa.
4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa

5) Keskustelu vanhusneuvoston asemasta
Vanhusneuvosto keskusteli yleisesti vanhusneuvoston asemasta kunnassa. Vanhusneuvoston
huoli oli, että kunnan taholta ei ymmärretä vanhusneuvoston tarkoitusta. Johtaville viranhaltijoille
toivotaan asennemuutosta, sillä vanhusneuvosto haluaa vain ottaa esille kuntalaisten
huolenaiheita ikääntyvän väestön asemasta. Tarkoituksena on, että yhdessä luotaisiin hyvät
palvelut ikääntyneille.
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6) Vanhusneuvoston muuttaminen vanhus- ja vammaisneuvostoksi
Kunnassa on oltava vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ikääntyneen väestön sekä vammaisten
henkilöiden vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Pöytyän kunnassa on toiminut
vanhusneuvosto, jossa on ollut yksi vammaisjärjestön edustaja. Pöytyän kunnan
hallintosäännössä sanotaan, että kunnassa on vanhus- ja vammaisneuvosto.
Vanhusneuvosto päätti yhdistää vanhus- ja vammaispuolen ja esittää kunnanhallitukselle
vanhusneuvoston muuttamista vanhus- ja vammaisneuvostoksi.

7) Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö
Kunnanhallitus on pyytänyt vanhusneuvostoa valmistelemaan vanhus- ja vammaisneuvoston
toimintasäännön niin, että siinä huomioidaan sekä vanhus- että vammaisneuvoston asema.
Vanhusneuvosto teki muutamia korjauksia toimintasääntöön.
Vanhusneuvosto hyväksyi korjatun toimintasäännön ja päättää esittää sen kunnanhallitukselle.
(Liite 1)

8) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00

Elina Keloniemi-Hurttila
puheenjohtaja

Tiina Vesanto
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Minna Majuri-Kiiski

Leena Niemi

LIITE 1

PÖYTYÄN KUNNAN VANHUS – JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNNÖT
1 § TARKOITUS
Pöytyän kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto on Pöytyän kunnan ja sen alueella toimivien vanhustyön,
vammaistyön- ja eläkeläisyhdistysten yhteistyöelin.

2 § TEHTÄVÄT
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on
1. osallistua ikääntyneen ja vammaisen henkilön hyvinvointia koskevien suunnitelmien valmisteluun
sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin (vanhuspalvelulaki 5 §, 6 § ja 11 §,
vammaispalvelulaki 3a§).
2. edistää ikäihmisten ja vammaisen henkilön selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa,
sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa, liikunta-, kulttuuri- ja muussa harrastustoiminnassa sekä
muissa kunnallisissa palveluissa (vanhuspalvelulaki 13 §, vammaispalvelulaki 3§).
3. seurata kunnan alueella vanhusten ja vammaisen henkilön tarpeita sekä edistää palvelujen
kehittymistä ja kunnan päätöksentekoa erityisesti ikäihmisille ja vammaisille tarkoitettujen
palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden
parantamiseksi (vanhuspalvelulaki 9 §, 12 §, 17 §, vammaispalvelulaki 3§, 5§, 6§).
4. vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että iän ja vamman tuomat rajoitukset
otetaan huomioon kaavoituksessa ja kaikessa julkisessa rakentamisessa sekä palvelujen
tuottamisessa (vanhuspalvelulaki § 11, vammaispalvelulaki 6§).
5. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia, ikääntyviä ja vammaisia kuntalaisia
koskevissa asioissa. Päätökset ja aloitteet tehdään enemmistöpäätöksinä (kuntalaki 17 §, 32 §)
6. huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta. Kukin vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen
informoi edustamaansa yhdistystä ja kuntalaisia informoidaan myös paikallislehden välityksellä.
Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat ovat julkisesti luettavana internetissä kunnan
kotisivuilla.
7. valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa toimintakertomus.
8. hoitaa kunnanhallituksen sille antamat tehtävät.

3 § VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI
Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen (2 + 2 vuotta) vanhus- ja vammaisneuvostoon viisitoista (15)
varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä kolme (3) edustaa Pöytyän kuntaa, yksi
(1) Pöytyän seurakuntaa, yksi (1) Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymää, kahdeksan (8) Pöytyän
alueella toimivia eläkeläisyhdistyksiä (Auranmaan kansalliset seniorit, Eläkeliiton Karinaisten, Pöytyän ja
Yläneen yhdistykset, Yläneen Eläkkeensaajat, Sotaveteraanien Pöytyän ja Kyrön yhdistykset,
Sotainvalidien Pöytyän yhdistys) ja kaksi (2) vammaisjärjestöjä.
Eläkeläisyhdistysten, vammaisjärjestöjen, Pöytyän kunnan ja seurakunnan ja Pöytyän kansanterveystyön
kuntayhtymän edustajat valitaan asianomaisten toimielimien nimeämistä edustajista.
Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan siten, että toinen heistä on kunnan ja toinen eläkeläisyhdistysten edustaja.

4 § TYÖVALIOKUNTA
Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan työvaliokunnan. Työvaliokunnan tehtävänä on
valmistella asioita vanhus- ja vammaisneuvolle sekä laittaa käytäntöön sen päätöksiä.
Työvaliokunnan suuruudeksi tulee neljä vakinaista jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi
vakinaista jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Sihteeriksi mukaan kutsutaan
perusturvalautakunnan valitsema viranhaltijajäsen.
Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä.
Työvaliokunnan kutsuu koolle vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja vähintään neljä vuorokautta
ennen kokousta.

5 § KOKOUKSET
Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä varapuheenjohtajan
kutsusta, kuitenkin vähintään neljä (4) kertaa vuodessa.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä mukaan lukien
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Kokousmenettelyyn sovelletaan kunnan hallintosäännön määräyksiä.
Kokoukselle valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
Kokouskutsu on oltava vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenellä viikkoa ennen kokoontumista.

Vanhus- ja vammaisneuvostolla on tarvittaessa oikeus kuulla asiantuntijoita, joita voivat olla kunnan eri
hallintoalojen viranhaltijat ja toimihenkilöt ja muut alojensa asiantuntijat.
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille maksettavan kokouspalkkion ja matkakorvausten suuruudesta
päätetään toimikausittain.

6 § SIHTEERI
Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii kunnan perusturvalautakunnan nimeämä viranhaltija,
jonka tehtävänä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi vanhus- ja vammaisneuvoston
käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta.

7 § MUITA SÄÄNNÖKSIÄ
Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii kunnanhallituksen alaisena lakisääteisenä yhteistyöelimenä.
Kunnanhallituksen on huolehdittava vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä
(vanhuspalvelulaki 11 §)
Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii kunnan talousarviossa vuosittain varattavan määrärahan puitteissa ja
laajuudessa.

8 § VOIMAANTULO
Tämä toimintasääntö tulee voimaan kunnanhallituksen hyväksymisen jälkeen.

