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

Puheenjohtaja kertasi vanhuspalvelulain vuoden 2015 alussa voimaan tulevia kohtia.
Palvelujen riittävyyttä ja laatua tulee arvioida, vastuuhenkilö tulee nimetä henkilölle, joka
tarvitsee apua palvelujen toteuttamisen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Sosiaalija terveyspalveluja pääasiassa iäkkäille henkilöille tuottavien toimintayksiköiden on
laadittava omavalvontasuunnitelma. Kunnan on huolehdittava, että sen käytössä on
riittävästi monipuolista asiantuntemusta: hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen, gerontologia, hoito- ja sosiaalityö siinä, geriatria, lääkehoito, ravitsemus, kuntoutus ja suun
terveydenhuolto.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 22.01.2015. 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: Seppo Eskola ja Marja-Liisa Virtanen
Pöytäkirjan tarkastus on perusturvapalvelujen keskuksessa tiistaina 03.02.2015 klo 9.

4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan pykäläksi 14 esitettiin muut asiat ja pykäläksi 15 kokouksen päättäminen
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5) Talouspäällikkö Aino-Liisa Jalonen/tutustuminen ja keskustelu asiointiliikenteestä

Aino-Liisa Jalonen on toiminut kunnan uutena talouspäällikkönä marraskuun alusta 2014.
Hänen toimipisteensä on Yläneellä.

Tällä hetkellä voimassa olevat asiointiliikennereitit tulevat Riihikoskelle Ordenojalta,
Kyröön Kumilasta ja Rahkiosta sekä Yläneelle Kolinummi -Otsola suunnalta ja HeinijokiKolvaa suunnalta. Auvaisista Riihikoskelle suuntautunut asiointiliikennekokeilu on
lopetettu vuodenvaihteessa vähäisen käytön vuoksi.

Puhuttiin asiointiliikenteen tarpeesta erityisesti terveyskeskusten sulkuaikoina. Keskusteltiin
myös asiointiliikenteen ja Kelan korvaamien kuljetusten välisetä erosta. Talouspäällikkö ja
sosiaaliohjaaja ovat sopineet palaverin asiointiasian tiimoilta ja siinä keskustellaan mahdollisuudesta avata uusi linja.

Pöytyäläisten asukkaiden informointi asiointiliikenteen suhteen on oleellista. Sitä siis voivat
käyttää eri-ikäiset ihmiset, eivät pelkästään ikäihmiset. Tiedotteiden jakaminen, ilmoittaminen ja lehtijuttu paikallisessa lehdessä sekä ilmoitukset kunnan sisäisissä tiedostuslehdissä ovat tarpeellisia. Lisäksi Pöytyän kunnan kotisivuilla tulisi olla asiasta informaatiota.

Asiointiliikenne on ensisijainen kulkemisvaihtoehto, kun omaa autoa ei ole käytettävissä ja
siksi sen kehittäminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Asiointiliikenne on kutsutaksi-periaatteella toimiva ja sillä on ennakkoon määrätyt ajopäivät ja aikataulut. Asiakas tilaa matkan
ennakkoon itse tai sen voi sopia jo edellisellä ajokerralla. Reitillä on oltava vähintään kaksi
asiakasta, jotta se ajetaan. Matkan hinta on matkahuollon taksa 12 km mukaan. Asiointiliikenne on ensisijainen kuljetusmuoto alueilla, joissa se on käytössä. Reitti on tarpeen mukaan suunniteltu: kauppa, pankki, posti. apteekit, terveyskeskus esim.

Kela-taksi-oikeutta esim. laboratoriokäynteihin ei saa automaattisesti. Kela-taksin käyttöön
tarvitaan lääkärin antama todistus. Autottomuus tai kyydin puute ei riitä perusteeksi Kelataksin käyttöön. Kela ei korvaa lääkkeidenhakumatkoja apteekkiin. Kela-matkojen
kattosumma tänä vuonna on 272€ kela-matkan omavastuu 16€.
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6) Vanhusneuvostojen yhteinen tilaisuus 20.03.2015

Loimaan seudun omaishoitajat ja läheiset yhdistyksen projektin OmaisOivan
sekä ympäristökuntien vanhusneuvostojen kanssa on suunniteltu omaishoitoon
liittyvää tapahtumaa 20.3.2015 Pöytyän Kisariiheen. Eduskuntavaalien alla
on tarkoitus saada aikaiseksi vaalipaneelin tyyppinen tilaisuus, jossa lähialueiden
eduskuntavaaliehdokkaat tulisivat kertomaan omaishoitoon liittyvistä ajatuksistaan.

Puolueista kahdeksan on ilmoittanut lähettävänsä ehdokkaan tilaisuuteen. Ehdokkaiden nimet eivät vielä ole tiedossa. Loimaan yhdistys on organisoinut kuljetuksen
Loimaalta tilaisuuteen. Marttilan ja Auran vanhusneuvostot ovat ilmaisseet halukkuutensa osallistua tilaisuuteen. Oripään ja Kosken suhteen tilanne on vielä kaiketi auki.
Äänentoistolaitteiden osalta Pöytyän Kesäteatterilaisten kanssa on käyty sähköpostikeskustelua ja heiltä saa laitteet korvausta (350€) vastaan lainaksi. Heiltä tulee sen
lisäksi laitteiden käyttäjä mukaan, joka todennäköisesti voi tarvita myös korvauksen
käytetystä ajasta. AvTech on ilmoittanut vuokrahinnaksi 300€, joka sisältää myös
käyttöhenkilön. Äänentoiston hoitaminen vapaaehtoisvoimin ei ole luotettavaa, ääni ei
tilaisuudessa saa esim. kiertää. Koska kyseessä on puhetilaisuus, vanhusneuvosto
edellyttää, että äänentoiston tilaisuudessa on pelattava luotettavasti. Kahvitus on
järjestyksessä omaishoitajayhdistyksen organisoimana.

Vapaaehtoistoimintaa paikan kuntoon laittamiseksi tarvitaan. Keskusteltiin yhteiskuljetuksen tarpeellisuudesta tilaisuuteen pääsemiseksi Pöytyän alueella. Mikä on puolueiden mahdollisuus osallistua kuljetuksen organisoimiseksi/rahallinen tuki avustaa sen
järjestämiseksi? Pyydetään projektityöntekijää ottamaan asiasta selvää. Kimppakuljetusten mahdollisuutta tuotiin esille niin, että paikallisten puolueiden puheenjohtajille
laitetaan kutsu ja informaatio tilaisuudesta. Puolueet voisivat yhdessä järjestää myös
yhteiskuljetuksen tilaisuuteen.

Liikenteenohjaus järjestetään omin voimin: Heimo Pohjanpalo, Eino Salo, Jaakko
Mäkelä ja Veikko Rantala ovat ohjaamassa autoliikennettä Kisariihen pihalla kyseisenä
päivänä. Kisariihen ovet pyydetään avaamaan jo aamulla ja huolehditaan, että
sählylaidat ovat valmiiksi poistetut. Ilmoitukset tapahtumasta kustantaa projekti, samoin
kuin paikallisten tiedotuskanavien informoinnin (aluetv-, -radio, paikalliset lehdet jne.)
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7) Tiedote videosta: Iäkkäät maahanmuuttajat

Kuntaan on tullut videotiedote aiheesta iäkkäät maahanmuuttajat. Video on katsottavissa
osoitteessa http://www.fi/fi/?newspage=138 tai Vimeosta osoitteessa
https://vimeo.com/110557976 .
Kaikki vanhusneuvoston edustajat eivät vielä olleet käyneet tutustumassa videoon.
Pöytyällä on tilaston mukaan vuonna 2012 ollut 19.7 vieraskielistä (kotikielenä muu kuin
suomi, ruotsi tai saame) 1000 asukasta kohden eli n. 2 % asukkaista on ulkomaankielisiä.
Heidän ikärakenteestaan ei ole tilastossa tietoja, mutta varmaankin osa heistä on myös
ikäihmisiä. Eli asia on varmasti ajankohtainen myös meillä Pöytyällä.

8) Ikääntymispoliittinen ohjelma 2014-2016

Pöytyän kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma 2014-2016 on lähetetty edustajille
kokouskutsun liitteenä.

Vanhusneuvoston on osallistunut ikääntymispoliittisen ohjelman laadintaan antamalla siitä
kannanoton. Väestötaulukon mukaan ikääntyneiden määrä suhteessa koko väestöön on
edelleen nouseva. Arvoja, jotka ohjelmassa nousevat esille ovat turvallisuus, inhimillisyys
sekä yksilöllisyys. Näiden tulisi näkyä ikääntyneiden palveluissa. Ennalta ehkäisevä palvelu
kaikissa muodoissa on tärkeä (esim. liikunnasta viime kokouksessa tehty aloite) ja
ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää enenevästi huomiota myös yhdistyksissä, niiden
toiminnassa sekä yksilöiden arjessa. Kotihoito, tukipalvelut, omaishoito ovat mukana
ohjelmassa. Mietittiin, onko vanhusneuvostoon syytä ottaa omaishoitajien edustaja mukaan?
Kunta tekee yhteistyötä mm. terveyskeskuksen ja seurakunnan kanssa. Aktiivisista
hankkeista keskusteltiin, todettiin, että mm. kotihoidon mobiili- hanke tulee käytäntöön
maaliskuun alusta.

Hoitohenkilöstön mitoituksesta keskusteltiin sekä henkilökunnan ajasta asiakkaille. Ohjausja neuvontapalvelut (Tukijalka) on pöytyäläisten ikäihmisten palveluohjausta. Se on
tarkoitettu ikäihmisille avuksi mm. etuuksien ja palveluiden tiedottamisessa ja hakemisessa.
Tukijalkaan saa yhteyden puhelimitse puh. 040-822 78 14 klo 11-12 arkisin.
Esteettömyydestä tulee huolehtia. Lyhytaikaispaikkoja toivotaan kaikkiin palvelukeskuksiin.
Vapaaehtoistoiminnan merkitys on kasvava ja ohjeena on pidetään huolta naapurista.
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9) Yhdistysten edustus vanhusneuvostossa valtuustokauden loppuun asti

Yhdistysten tulee ilmoittaa edustajansa valtuustokauden loppuun asti kunnanhallitukselle mahdollisimman pian kirjallisesti (sähköpostilla osoitteeseen kunta@poytya.fi
tai paperisena Kyrön kunnantalolle Kehityksentie 6, 21800 Kyrö.

Muutamalta yhdistykseltä puuttuu ilmoitus.

10) Liikunnallinen iltapäivä

Anni Tuomi on riihikoskelainen erityisluokanopettaja on lähestynyt sähköpostilla kuntaa.
Hän on opiskelemassa ammattitutkintoa Eerikkilän urheiluopistolla ja tähän kuuluu järjestää
jonkinlainen liikuntatapahtuma. Hän on ajatellut tässä yhteydessä sekä lapsien että
vanhuksien yhteistoimintaa. Tilaisuuden ajankohdaksi hän ehdottaa loppukesää tai
alkusyksyä.
Vanhusneuvosto suhtautuu asiaan positiivisesti ja odotetaan hänen yhteydenottoaan.

11) Kolmipyöräinen polkupyörä, sen toimintaan ja kustannuksiin tutustuminen

Eino Salo on lähettänyt vanhusneuvostoon tiedoksi sähköpostiosoitteen www.malike.fi
jossa on mahdollista tutustua kolmipyöräiseen polkupyörään ja pyörätuolipyörään.
Hinnaltaan ko. pyörä on n. 10 000€, mutta sitä on myös mahdollista vuokrata 50€/vko.
Kuljetus on Matkahuollon kautta. Tällainen liikuntamahdollisuus on Turussa sekä Mynämäellä, joissa se on varsin suosittu liikuntamuoto. Tämä liikuntamuoto vaatii mukaan aina
toisen henkilön, joko vapaaehtoisen tai henkilökunnan avustamaan.
Viedään tietoa pyöristä perusturvajohtaja Eeva-Sirkku Pöyhöselle.
Ulkoilusta puhuttaessa tulee esille palvelukeskusten pyörätuolien huono kunto. Niitä tulisi
huoltaa jatkuvasti ja vuosittain tehdä ns. vuosihuolto. Viedään tästä asiasta viestiä
palvelukeskuksiin. Nyt, kun ollaan taas menossa lämmintä ajankohtaa kohden ja ulkoilutus
lisääntyy, tulisi pyörätuoleissa olla jalkatuet paikallaan.
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12) Muut asiat

Vanhusneuvostolle tuodaan tiedoksi, että Yläneellä Kristallirannassa (vanha Loma-Säkylä)
järjestetään koko perheen liikuntatapahtuma sunnuntaina 15.2.2015 iltapäivällä.
Vapaa pääsy. Isommista ruokailuryhmistä pyydetään ilmoittamaan Heimo Pohjanpalolle.

Kyrössä urheiluseura järjestää sunnuntaina 08.2.2015 klo 11-14 Kyrön koululla urheilutapahtuman. Tapahtuma on tarkoitettu koko perheelle.

Aloitteiden ja kannanottojen kulkua seurataan tekemällä niistä excell-taulukko. Esille siihen
tulee päätöspäivä, miten se on edennyt ja seuranta. Taulukko on julkinen. Asiaa viedään
eteenpäin, se ei ole vielä käytettävissä.

13) Seuraava kokoontuminen

Seuraava varsinainen vanhusneuvoston kokous on keskiviikkona 11.3.2015 klo 9.00
Kyrössä Kotikarpalon kokoustilassa. Pyydetään tähän kokoukseen palvelupäällikkö
Kaija Lähteenmäki.

14) Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 11.50.

Elina Keloniemi- Hurttila
puheenjohtaja

Tuula Kullanmäki
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
Seppo Eskola

Marja-Liisa Virtanen

