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Aika:

7.3.2014 klo 9.30–12.15

Paikka:

Perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, 21870 Riihikoski

Paikalla:

Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit
Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit
Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton Karinaisten yhdistys
Aarre Virta, Eläkeliiton Riihikosken yhdistys (Marja-Liisa Virtasen tilalla)
Heimo Pohjanpalo, Eläkeliiton Yläneen yhdistys
Risto Väinölä, Yläneen eläkkeensaajat (Eino Salon tilalla)
Leena Niemi, Sotainvalidien veljesliitto/Pöytyän yhdistys
Merja Männikkö, Pöytyän kansanterveystyön ky
Jari Huhtasalo, Pöytyän seurakunta
Risto Maula, Yläneen rintamaveteraanit
Markku Pakkanen, Kyrön sotaveteraanit (Jari Järvelän tilalla)
Elina Keloniemi-Hurttila, Pöytyän kunta
Aarno Toivonen, Pöytyän kunta
Tuula Kullanmäki, Pöytyän kunta
Mervi Kanniainen, seurakunnan YV-etsivän ja osallistavan projektin työntekijä
kirkkopalvelusta

1) Kokouksen avaus
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Elina Keloniemi- Hurttila avasi kokouksen. Mervi
Kanniainen merkitään kokouksessa mukana olevaksi. Hän esittäytyi kokouksen aluksi ja
kertoi etsivän ja osallistavan vanhustyön –projektin (YV) alkuvaiheista toivoen yhteistyötä
vanhusneuvoston kanssa.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 28.2.2014. Vanhusneuvosto
on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä mukaan luettuna puheenjohtaja.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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3) Kokouksen pöytäkirjan tarkistajien valinta
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Leena Niemi ja Merja Männikkö.
Pöytäkirjan tarkastus on perusturvapalvelujen keskuksessa maanantaina 17.3.2014 klo 9.

4) Kokouksen sihteerin valitseminen
Vanhusneuvoston vakituinen sihteeri on estynyt osallistumasta kokoukseen. Valitaan tämän
kokouksen sihteeriksi Jari Huhtasalo.

5) Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin. Muihin asioihin pyysi Markku Pakkanen puheenvuoron.

6) Pöytyän kunnan kotipalvelun nykytilanne, tarve ja resurssit
Vanhusneuvoston helmikuussa järjestämässä seminaarissa vanhusneuvostolle oli toimitettu
omaisen näkökulmasta kirjelmä kotihoitoon liittyvistä ongelmista. Vanhusneuvosto on
pyytänyt kotihoidosta kotihoidonohjaaja Kaisa Simolaa (vastaa kotipalvelusta ja Yläneen
ryhmäkodista) yleisellä tasolla selvittämään kunnan kotihoidon nykytilannetta.
Kotihoidon tavoitteena on taata mahdollisuus turvalliseen asumiseen ja inhimilliseen
elämään huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet. Kotihoidon työote on kuntouttava ja
läheisten kanssa tehdään yhteistyötä. Toimintaa on kolmessa tiimissä eli Kyrössä, Yläneellä
ja Riihikoskella.
Henkilökuntaa kotihoidossa on keskimäärin 37,5 henkilöä. Sijaisuuksissa on keskimäärin 56 henkilöä. Työaika asiakaskäynneillä vaihtelee 10 minuutista - 1 1/2 tuntiin. Työ on
vaativaa ja edellyttää osaamista ja koulutusta. Kotihoidossa toimii sairaanhoitajia,
lähihoitajia, kotiavustajia, kodinhoitajia sekä viriketoiminnan ohjaaja.
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Terveyskeskuksen kanssa on tiivistä yhteistyötä mm. viikoittain lääkäripalaveri. Kotihoito toimii joka päivä klo 7-21. Työvoimaa käytetään joustavasti ja tarpeen mukaan.
Sijaisia on saatu tarvittaessa eikä käyntien perumisia ole paljoa ollut. Kotihoito on mukana
mobiili - hankkeessa, jolla pyritään parantamaan esim. hoitokäyntien reittivalintoja ja työn
kirjaamista.
Kotihoidon palvelujen piirissä on n. 200 asiakasta, 50-60 asiakasta/ työryhmä. Vakituisen
henkilökunnan vaihtuvuus on vähäistä. Yhteydenottoja tulee esim. terveyskeskuksista,
omaisilta ja asiakkailta itseltään. Työ asiakkaan luona aloitetaan tekemällä tarvekartoitus,
jonka jälkeen työ käynnistyy. Asiakkaiden kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma,
mitä lakikin edellyttää. Suunnitelmaa tehtäessä huomioidaan eri tahojen ajatuksia ja
mielipiteitä suunnitelman pohjaksi. Asiakkaan ja omaisten ja viranhaltijoiden kesken
etsitään yhteistä näkemystä hoidon järjestämisestä. Kotihoito toimii tasavertaisesti eli
tulot tai vaikkapa kodin sijainti ei vaikuta palvelujen saamiseen.
Jos asuminen kotona ei tahdo kotihoidon avunkaan turvin enää onnistua, mietitään moniammatillisessa työryhmässä (SAS) vaihtoehtoja, joissa hoiva ja turvallisuus toteutuvat.
Vanhuspalvelulain mukaan ikääntyneille myönnetyt sosiaalipalvelut järjestetään kiireellisissä tapauksissa välittömästi ja ei-kiireellisissä tapauksissa 3 kuukauden kuluessa palvelujen myöntämisestä. Siitäkin huolimatta odotusaika voi olla sitä pidempi kuin 3 kk, sillä
sosiaalipalvelut, kuten asumispalvelut eivät ole subjektiivinen oikeus ja palvelut ovat
määrärahasidonnaisia.
Säännöllisestä kotihoidosta puhutaan, jos asiakaskäyntejä on vähintään kerran viikossa,
harvemmin käytäessä on kotihoito tilapäistä, jolloin maksu tänä vuonna on 9,30€ alkava
tunti. Säännöllisen kotihoidon maksu on tulosidonnainen, johon on oma laskukaavansa.
Asiakaskäyntejä tehdään tarpeen mukaan ja tarpeet ovat erilaisia. Joidenkin asiakkaiden
luona käydään joka toinen viikko jakamassa lääkkeet, joidenkin luona käydään päivittäin
useita kertoja. Mitään maksimikäyntimäärää ei ole, vaan tarve määrittää käyntimäärän.
Tarve määritetään ensimmäisellä käynnillä. Avuntarpeeseen voi tulla myös muutoksia ja
niistä sovitaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistuksen yhteydessä.
Erilaisia palveluja liittyy myös palvelukeskuksiin: siellä voi esimerkiksi käydä päivittäin
syömässä ja sovitusti saunomassa. Kotihoito käyttää asiakaspyykin pesemiseen palvelukeskusten pyykkikoneita, ellei asiakkaalla itsellä ole sellaista käytössä.
Turvapuhelimet ovat tärkeä turvan tuoja. Turvapuhelintoiminnassa tehdään yhteistyötä
yksityisen palveluntuottajan Esperin kanssa. Yöaikaisia hälytyksiä hoitaa Pöytyän VPK
kahden hengen partiotoiminnallaan. Vuositasolla VPK:lla on ollut n. 30 turvapuhelinhälytystä.
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Saattohoidosta todetaan, että joillekin ihmisille on onnistuttu luomaan saattohoito
kotiin, niin että asiakas on voinut olla viime hetket kotonaan. Palliatiivisen hoidon
kehittäminen, ja saattohoitopartiot mainittiin keskustelussa hyvinä kehittämiskohteina.
Kotihoidontyöntekijät tekevät työtään erilaisissa olosuhteissa työskennellessään
asiakkaiden kodeissa. Kotien mukavuustaso on vaihteleva eikä kaikista kodeista
löydy mukavuuksia. Joskus tieolosuhteet voivat olla huonot. Avun perille saamiseksi
tarvitaan esim. kuljettava tie. Joskus kannetaan puita sisälle eli
lämmitysjärjestelmätkin ovat erilaisia. Rappuset pitää kuitenkin puhdistaa lumesta.
Lisäksi voi olla erityistilanteita, kuten esim. myrskyt, jotka voivat vaikeuttaa toimintaa
hetkellisesti. Vaikeuksia voi olla myös, jos asiakas ei ota kotihoidonpalveluja vastaan,
vaikka tarvetta olisi nähtävissä.
.
Kokouksen keskustelussa tulee esiin myös tietosuojalainsäädäntö, joka vaatii paljon
työtä mm. lupien kysymistä ja suostumuksia. Yhteistoimintaa sosiaali- ja
terveystoimen välillä tulisi lainsäädännössä edistää kuten myös yhteistyötä kolmannen
sektorin kanssa.

7) Asiointiliikenteen selvitteleminen

Pöytyän kunnassa on tällä hetkellä asiointiliikennettä Kyrön alueella Rahkion ja Kumilan alueelta. Yläneellä on Kolinummi-Otsolan ja Taipaleentie-Heinjoki-LaajoentieKolvaan linja. Riihikoskella on Ordenojan asiointilinja. Auvaisten linja on lakkautettu käyttäjävähyyden vuoksi samoin kuin Tourulan linja.
Asiointiliikenne on ensisijainen kulkemisvaihtoehto, kun omaa autoa ei enää ole käytettävissä ja siksi sen kehittäminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Vanhusneuvoston sihteeri
on kokouskutsua tehdessään yrittänyt tavoittaa talouspäällikkö Market Kulovettä onnistumatta. Sovimme sosiaaliohjaaja Anu Merran kanssa, että tavoittelemme häntä viikon
10 alussa ja selvitämme asiointiliikennettä ennen sovittua kokouspäivää.
Keskusteluissa tuli esille seuraavia asioita: lopetettujen linjojen uudelleen avaamiseen
voidaan palata aikaisintaan seuraavan budjetin valmistelun yhteydessä. Asiointiliikenne
on iästä riippumatta kaikille tarkoitettu palvelu. Budjettineuvottelujen yhteydessä
asiaan tulee kiinnittää huomiota.
Ikäpoliittisessa ohjelmassa asiointiliikenteen tulisi olla esillä sekä nykytilanteen osalta
että kehittämiskohteena. Jos asiointiliikennettä saataisiin myös Nummioja-TourulaKeihäskoski-Korkeakoski-Uusikartano-Yläne – suunnalle, tukisi se osaltaan paikallista
elinkeinoelämää.
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Poikittaisliikenteen merkitys on tärkeää silloin, kun julkiset palvelupisteet ovat suljettuina
kunnan eri taajamissa mm kesäaikana. Asiointiliikenteestä todettiin, että tiedottamista
olisi hyvä tehostaa

8) Vanhusneuvoston viestintäsuunnitelma
Työvaliokunta on kokouksessaan käsitellyt vanhusneuvoston viestintää ja todennut, että
vanhusneuvosto käyttää viestintäväylinä Auranmaan viikkolehteä, kuntatiedotetta, kunnan
omia kotisivuja, omien yhdistysten jäsenten informoimista ja yhdistysten omia kotisivuja.
Tapauskohtaisesti yritetään saada tilaa Turun sanomista ja paikallisradiosta. Ilmoitustauluja, kauppojen ulko-ovia ja myös flyereita käytetään tarvittaessa. Viestinnässä on tarkoitus
tehdä yhteistyötä myös lähikuntien kanssa. Kunnan päättäjiä informoidaan tärkeissä
asioissa vanhusneuvoston taholta. Jokainen vanhusneuvoston jäsen voi myös itse olla
aktiivinen viestinviejä esimerkiksi kirjoittamalla asioista.
Päätettiin hyväksyä lisäyksellä viestintävälineeksi myös Ala-Satakunta- lehti Sen lisäksi
päätettiin tehdä erillinen laajempi viestintäsuunnitelma, joka laitetaan kotisivuille.
Tiedottamiseen liittyvässä keskustelussa tuli esiin vanhemman väestön ongelmat atk:n
kanssa. Tarvetta olisi jatkuvalle, yksilölliselle alkeis- atk- opetukselle esim. netin käytössä.
Toivottavaa olisi, että yhdistykset ja muut vapaaehtoiset järjestäisivät koulutusta.
Keskustelussa ilmenee, että yhdistysten (esim. eläkeliiton) toiminnassa ongelmaan on
yritetty vastata järjestämällä koulutuksia.

9) Työvaliokunnassa esitetty aloite esteettömyyskartoituksen laatimisesta

Hyväksyttiin aloite esteettömyyskartoituksen tekemisestä Pöytyän kunnassa. Aloite
liite 1.

10) Ikämessut syyskuussa 2014
Työvaliokunnan kokouksessa 21.2.2014 keskusteltiin myös ikäihmisille järjestettävistä
messuista syyskuun 23.päivä 2014.klo 10–15. Sinne on tarkoitus saada esittelijöitä
apuvälineistä, vaatteista, kengistä, liikunnasta, terveydestä (esim. muisti) jne.
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Merja Männikkö on ehdottanut tilaisuuteen nimeksi esim. Sykettä senioreille - tapahtuma,
Virtaa vanhenemiseen - tapahtuma, Hyvällä sykkeellä kohti huomista, Varaudutaan siihen,
mitä huominen tuo tullessaan, ja Eväitä elämään suurella sydämellä.
Päätettiin päivän teemaksi valita Hyvällä sykkeellä kohti huomista. Päivän sisältöä on
käsitelty alustavasti työvaliokunnassa.
Tilaisuus on maksuton. Paikaksi valittu Kisariihi on varattu. Tilaisuuteen tarvitaan
kuljetuksia Yläneeltä ja Kyröstä. Päätettiin pyytää paikallisilta Lionseilta apua. Anomus
tehtävä ajoissa. Selvitetään myös, onko esim. kunnan perusturvalla varoja tilaisuuden järjestämiseksi. Keittolounaan voisi järjestää joku yhdistys, tiedustellaan olisiko esim.
Martoilla mahdollisuus toimia lounaan järjestäjänä. Hoitaisiko se myös buffetin?
Työvaliokunta jatkaa tilaisuuden työstämistä. Terveyskeskuksen fysioterapia ja diabeteshoitaja ainakin ovat lupautuneet mukaan. Tilaisuuden mainostamisessa yritetään saada
mukaan esim. Turun paikallisradio/ Lasse Lähteenmäki.
Vanhusneuvostossa toivottiin seurakunnan etsivän hanketyön mukanaoloa messuilla.

11) Muut asiat
Keskusteltiin mahdollisuudesta terveydenhoitajien ajanvarauksettomista vastaanotoista.
Esitettiin, että ikäpoliittisessa suunnitelmassa esteettömyys otetaan kunnan palveluiden
kehittämiskohteeksi (esteettömät asunnot löytyvät ohjelmasta, mutta ei palveluita).
.
Ideoita: Ikäihmisille neuvontapisteitä. Terveydenhoitajan vastaanotto kerran viikossa (2
tuntia) jokaiseen aluekeskukseen (Kyrö-Riihikoski –Yläne)
Oltiin tyytyväisiä, että Suomenmaa-lehti kirjoitti vanhusneuvoston järjestämästä
seminaarista. Paikallislehti on luvannut tulla vierailemaan vanhusneuvoston kokoukseen.
Vammaispysäköintimerkintöjen puutteet: Kyrön kunnantalolla on inva -paikkojen
merkinnöissä epäselvyyttä. Ei ole helppoa hahmottaa, mikä paikka on
inva- paikka. Osassa kunnan parkkipaikkoja ei ole ollenkaan merkitty inva- paikkoja.
Inva- paikkojen tulisi sijaita mahdollisimman lähellä sisäänkäyntejä.
Vanhusneuvosto pyytää teknistä tointa tarkistamaan merkintöjä ja korjaamaan
mahdolliset puutteet merkinnöissä niin, että merkinnöistä selviää, mikä paikka on
inva- paikka. Vanhusneuvosto pyytää myös lisäämään inva- paikkoja parkkipaikoille,
joissa niitä ei ollenkaan ole merkittynä.
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12) Seuraava kokous

Työvaliokunta kokoontuu tiistaina 1.4.2014 klo 9.00 Riihikoskella valtuustosalissa.
Seuraava varsinainen vanhusneuvoston kokous on perjantaina 25.4. klo 9.00 Kyrössä
kunnantalon valtuustosalissa.

13) Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 12.15

Elina Keloniemi- Hurttila
puheenjohtaja

puolesta Jari Huhtasalo
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
Leena Niemi

Merja Männikkö

Liite 1.

Pöytyän Kunta
Kunnanhallitus

Aloite

7.3.2014

ESTEETTÖMYYS
Pöytyän kunnan vanhusneuvosto on huolissaan Pöytyän kunnan eri toimipisteiden
esteettömyydestä. Kunnan toimipisteiden rakennuskanta on osin vanhaa ja niiden
rakentamisessa ei aikanaan ole otettu riittävästi/ollenkaan huomioon esteettömyyden
asettamia vaatimuksia.
Pöytyän kunnan vanhusneuvosto esittää Pöytyän kunnalle, että kunnan kaikissa
kiinteistöissä tehdään esteettömyyskartoitus, jolla selvitetään nykyinen tilanne, sekä
laaditaan tärkeysjärjestyksessä suunnitelma havaittujen ongelmien korjaamiseksi.
Kartoitus ja suunnittelutyö voidaan tehdä yhteistyössä Pöytyän kunnan
vanhusneuvoston kanssa.
Vanhusneuvosto esittää myös, että toimintojen uudelleenjärjestelyiden,
uudisrakentamisen, kaavoituksen ja muiden esteettömyyteen vaikuttavien asioiden
valmistelussa kuullaan vanhusneuvostoa.

Pöytyällä 7. päivänä maaliskuuta 2014
Pöytyän kunnan vanhusneuvosto

