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

Puheenjohtaja avasi kokouksen kertomalla Ylen teettämästä Vanhusvahti- tutkimuksesta.
Vanhusvahti on Ylen koostama juttu kotihoidosta ja siihen on koottu vuosilta 2013 -2014
tietoja, miten toimitaan. (voit tarkistaa Pöytyän tarkemmat tiedot www.yle.fi ja kirjoita
hakukohtaan vanhusvahti).
Pöytyällä on v.2013 ollut yli 75 –vuotiaita 10.6 % väestöstä. Vuonna 2030 luvun ennustetaan olevan 15.4 %.
Verrattuna samankokoisiin kuntiin kysymyksissä Pöytyä sijoittuu keskitasolle.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 30.04.2015. 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: Eino Salo ja Heimo Pohjanpalo.
Pöytäkirjan tarkastus on Yläneellä keskiviikkona 20.05.15 klo 9.30.

4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa. § 12 jää väliin, koska vastaava sairaanhoitaja
Katri Keihäällä ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen. § 14 Aloite omaishoidon
vapaan maksuttomuudesta vanhusneuvoston aloitteena.
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5) Projektityöntekijä Mervi Kanniainen Pöytyän seurakunnasta kertoo IkäArvokashankkeen nykytilanteesta Pöytyällä.

IkäArvokas hanke Pöytyällä on nyt puolessa välissä. Projektin väliseminaari pidetään 75- ja
80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlan yhteydessä 24.5.15 Pöytyän seurakuntatalolla. Tilaisuus
alkaa messulla ja sen jälkeen tilaisuus jatkuu.
Etsivää työtä on ollut IkäArvokas –yhteydenottokortti, joista on muutamia kortteja tullut
takaisin. Uudet kortit on lähetetty marraskuussa viime vuonna. Soittorinkitoiminnasta on
tehty tilastointi sekä mallinnos. Tästä on kerrottu kerrottu pilotti- ja kummiseurakuntien
tapaamisessa viime viikolla. Tämän vuoden alusta on alkanut koulutuksellinen osuus siten,
että Varsinais-Suomen pilottiseurakunnista diakoniatyöntekijöitä on osallistunut Avita
kaveria- kansalaisareenan vertaisohjaaja kouluttaja koulutukseen. Pöytyältä osallistujia on
ollut kolme.
Savon seutu on suunnitellut koulutuksesta ensimmäisen ja toisen päivän. Varsinais-Suomi
suunnittelee kolmannen päivän ja ensi syksynä kaikissa näissä seurakunnissa on pilottikerta,
jolloin käydään läpi koulutus ja muokataan sen perusteella, mitä parannusehdotuksia tulee.
Ensi vuoden alussa on tarkoitus olla valmiina vertaisohjaajakoulutus, joka olisi nähtävillä
mm.Sakasti- sivuilla ja sieltä seurakuntien työntekijöiden käytössä ympäri Suomen.
Koulutusmateriaali sisältää mm. PowerPoint-esitykset ja kouluttajan tiedollinen osion.
Tavoitteena on, että ne ovat mahdollisimman helposti otettavissa käyttöön ja sovellettavissa
oman seurakunnan käyttöön.
Soittorinkitoiminnasta on täällä jäänyt 37 sellaista asiakasta, joiden kanssa ollaan oltu
yhteydessä mm. käyty kotikäynneillä, joidenkin luona useammankin kerran.
Vanhusneuvoston järjestämän omaishoidon vaalipaneelin yhteydessä projektityöntekijälle
ehdotettiin kerhon perustamista kirjaston tiloihin muuna päivänä kuin 99-kerho. Nyt on
kirjaston kanssa sovittuna, että kerran kuukaudessa klo 10-12 on kerho. Se on huomenna
toisen kerran. Ensimmäisellä kerralla oli 12 osallistujaa.
Asiointiliikenteen yhteyteen erityisesti talvella on myös toivottu mahdollisuutta saada
kirjastoon kerhoja ns. matalan kynnyksen periaatteella eli ikäihmisten omista toiveista
tulisivat ne aiheet, mistä kerhoissa keskustellaan. Kirjasto on luvannut miettiä aukioloaikoja
niin, että ne osuisivat asiointiliikenteeseen. Kyrössä on totipäivinä kokoontuva
Kohtauskulma.
Loppusyksyksi on Palvelutalo Kotikarpaloon suunnitteilla palvelu/virkistyspäivä
yhteistyössä Loimaan oppilaitoksen kanssa.
Eri järjestöjen ja tahojen kanssa luodaan kontakteja ja yhteistyötä niin, että hyvät asiat
poikivat voimavaroja, esimerkkinä ulkoilutus liittyen kotikäynteihin.

pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

PÖYTYÄN KUNTA
VANHUSNEUVOSTO

07.05.2015 _________4.

6) Diakonissa Marja Seppälä Pöytyän seurakunnasta esittäytyy ja kertoo toimenkuvastaan.

Marja Seppälän vakituinen työ on Oripään seurakunnassa, mutta hän tulee Heidi Antikaisen
sijaiseksi , koska Antikainen on valittu Keski-Suomeen toiseen virkaan. Maria Seppälä
sijaistaa häntä 4½ kk ajan kahtena päivänä viikossa (torstai ja perjantai). Pauliina Soikkeli –
Viitamäki siirtyy Yläneen alueelle, joten Seppälän toimialueeksi tulee Karinainen.
Toinen päivä viikosta menee lähetyssihteerin tehtäviin.

7) Palaute vanhusneuvostojen yhteisestä tilaisuudesta Kisariihessä 20.03.2015

Loimaan seudun omaiset ja läheiset yhdistys on koonnut palautteen tilaisuudesta.
Pääsääntöisesti palaute oli positiivista. Kaikki vastaajat olivat samaa mieltä, että ohjelma
oli mielenkiintoinen, paikka oli tilaisuudelle sopiva ja tilaisuuden kesto oli hyvä.
Tilaisuuden järjestämiskohta oli pääsääntöisesti hyvä ja asia on aina ajankohtainen, sillä
uusia omaishoitajia tulee koko ajan. Markkinointi nousi esiin eniten negatiivista palautetta
keränneenä. Mainonta olisi tullut mm. aloittaa aikaisemmin, jotta esimerkiksi yhdistykset
olisivat voineet mainostaa tilaisuutta omissa tapaamisissaan. Tiedottamiselle toivottiin
useampia ”kanavia” ja että sitä olisi ollut myös määrällisesti enemmän.
Äänentoisto ja näkyvyys olivat pääsääntöisesti palautteiden mukaan hyvät. Tarjoilu oli
tilaisuuteen sopiva ja järjestelyt olivat sujuvat. Palautteessa todettiin myös, että tilaisuuden
alkuun olisi riittänyt puolen tuntia kahvitukselle varatun tunnin sijaan.
Vastaajien mukaan paneelista sai uutta ja hyvää tietoa, sekä pidettiin vastaavia tilaisuuksia
hyvinä. Yhdessä palautteessa toivottiin, ettei jatkossa olisi lainkaan poliitikkoja mukana.
Tilaisuuden juontajaa Matti Mäkelää kehuttiin hyväksi ja asiansa osaavaksi ja paneelikysymyksiä ajankohtaisiksi sekä hyvin mietityiksi. Lisäksi yleisön esittämät kysymykset
saivat kiitosta. Sirpa Pietikäisen katsottiin tuoneen esityksessään esille mielenkiintoisia
näkökulmia. Osallistujien puute yllätti yhden vastaajan. Liikennejärjestelyt saivat positiivista palautetta.
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8) Sähköinen asiointilaatikko

ATK-tuki on lähestynyt asian tiimoilta kysymyksillä:
- millaisia kenttiä asiointilaatikon tulisi sisältää eli miltä se tulisi näyttää
- mille sivulle laatikko halutaan
- mihin osoitteeseen vastaukset lähetetään.
Tampereen vanhusneuvoston palautelaatikko on hyvä malli. Siihen tulisivat lähettäjän
nimi, asia, mahdollisuus rastittaa kohta yhteydenottopyyntö: sähköpostiosoite ja puhelin.
Ideoita, palautetta, ongelmien ratkaisuehdotuksia pöytyälaisten ikäihmisten hyväksi kerro niistä vanhusneuvostolle.
Mietittiin, olisiko mahdollista laittaa palautelaatikon yhteyteen vanhusneuvoston
jäsenten yhteystiedot, että heihin voisi ottaa suoraankin yhteyttä. Esim. kuva, mitä
yhdistystä edustaa, harrastuksia, jos haluaa, puhelin ja sähköpostitiedot.
Paikka tulisi olla oleellinen, että palautelaatikon löytää helposti: Pöytyän kunnan
etusivu/ajankohtaista ja sen oikeaan laitaan linkkejä kohtaan.

9) Syksyisen liikuntapuiston tilanne

Anni Tuomi on vastannut 30.04.15 sähköpostikyselyyn liikuntapuiston tilanteeseen
seuraavasti:
”Olen menossa kouluun seuraavan kerran 13.5 ja sovimme keskustelevamme liikuntailtapäivästä silloin. Olen hahmotellut tapahtumapaikaksi Kisariihen ympäristön, sillä SunSali
on luvannut osallistua päivään pitämällä ovet avoinna. Riippuen siitä, miten paljon
päivään saamme yhteistyötahoja, ohjelmassa voisi olla esim. pieniä jumppatuokioita,
kuntosaliesittelyä ja laiteopastusta. Voisimme sopia tapaamisen heti 13.5 jälkeen.”
Olisi kenties hyvä, jos kunnan liikunta- ja kulttuurisihteeri voisivat osallistua palaveriin.
Merja Männikkö voisi olla myös mukana palaverissa mahdollisuuksien mukaan.
Tapahtuma-ajankohtana voisi vanhusneuvoston mielestä olla syyskuun alku, jotta olisi
vielä lämmintä ja myös palvelukeskuksen väkeä voisi osallistua tapahtumaan.
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10) Yhdistetty vammais- ja vanhusneuvosto

Pöytyän kunnalle on tullut asukkaan ehdotus vammaisneuvoston saamiseksi Pöytyän
kuntaan. Kunnanhallitus käsitteli tätä kuntalaisaloitetta ja antoi päätösehdotuksen 17.3.15
kokouksessa, että vammaisneuvostoa ei tällä valtuustokaudella erikseen perusteta.
Valtuustokauden loppukaudeksi ehdotetaan nimettäväksi yksi vammaisjärjestön edustaja ja
ensi valtuustokauden alusta olisi Auran ja Pöytyän yhteinen vammaisneuvosto.
Vanhusneuvostoa pyydetään valmistelemaan järjestön edustajan nimeäminen.

Pöytyällä on ilmeisesti yhdeksän aktiivisesti toimivaa vammaisjärjestöä. Aloitteen tekijään
otetaan yhteys ja pyydetään hänen kauttaan tiedot järjestöistä. Onko aloitteen takana jo
useampi järjestö? Pyydetään järjestöiltä ehdotukset toukokuun loppuun mennessä ja
työvaliokunta kokoontuu asian tiimoilta perjantaina 5.6.15 klo 9 Riihikoskella.

Kunnanhallituksen päätöksessä lukee vanhusneuvoston yhdistäminen. Viedään viestiä
perusturvajohtajalle päätöksen virheestä.

11) Seurantataulukko tehdyistä aloitteista

Puheenjohtaja jakoi koostetun seurantataulukon vanhusneuvoston aloitteista ja esityksistä.’
Vanhusneuvosto kävi läpi taulukon kohta kohdalta.
LIITE 1.
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12) Sosiaalihuoltolaki

Päätettiin, että vanhusneuvoston sihteeri lähettää materiaalia sähköpostitse ja jäsenet
tutustuvat siihen. Asiaan on mahdollista palata seuraavassa kokouksessa.

13) Aloite omaishoitajan vapaan maksuttomuudesta

Aloite omaishoidon vapaan maksuttomuudesta lähti Omaishoidon vaalipaneelista järjestöjen
esittämänä. Vanhusneuvosto ei ole asiaa omassa kokouksessaan käsitellyt.
Päätettiin yksimielisesti esittää asiaa uudelleen vanhusneuvoston omana aloitteena. Liite 2.

13) Muut asiat

Yhdistysten olisi hyvä tarkistaa seniorilukkari kunnan kotisivuilta
ikääntyneiden
palveluiden alta. Kun syksyn toiminta taas alkaa, niin olisi hyvä, että kaikkien tiedot siellä
olisivat oikein.
Pöytyän kuntayhtymä on tehnyt päätöksen rajata luennoitsijoita. Kerhojen ja yhdistysten
tilaisuuksiin on mahdollista saada vain yksi terveyskeskuksen edustaja /kausi. Pyynnöt
luennoitsijoista tehdään Merja Männikön kautta. Yhdistysten kannattaa tehdä näissä asioissa
yhteistyötä.

Fysioterapia on pyytänyt täsmentämään, että apuvälineiden kyselyyn, hakemiseen ja palauttamiseen on tietty puhelinaika. He eivät pysty perehtymään asiakkaan asiaan tarpeeksi ja
opastamaan apuvälineiden käyttöä jne, kun niitä noudetaan milloin tahansa.
pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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14) Seuraava kokoontuminen

Seuraava kokoontuminen päätettiin pitää 17.08.2015 klo 9 Riihikosken seurakuntatalolla.

15) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.25.

Elina Keloniemi- Hurttila
puheenjohtaja

Tuula Kullanmäki
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
Eino Salo

LIITE 1. Aloitteiden seurantataulukko

pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Heimo Pohjanpalo

Liite 2.

Pöytyän kunnan vanhusneuvosto
Perusturvalautakunta

Aloite 7.5.2015

Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikaisen hoidon järjestämisestä perittävän maksun
poistaminen
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai
muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista
palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista
palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa
määrärahojen rajoissa.
Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta.
Hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden
mittaiseen vapaaseen kuukauteen, jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon
ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lakisääteisen vapaan lisäksi kunta voi myöntää
omaishoitajalle myös enemmän vapaapäiviä ja alle vuorokauden mittaisia virkistysvapaita. Kunta
voi harkintansa mukaan myöntää vapaapäiviä ja virkistysvapaita myös muille kuin lakisääteiseen
vapaaseen oikeutetuille omaishoitajille.
Omaishoitajan arki on vaativaa, sitovaa ja kuluttavaa. Hoitovastuu painaa kellon ympäri,
vapaapäivät jäävät pitämättä. Toisilla palveluiden saamisessa on vaikeuksia tai raha-asiat painavat.
Omaishoitajia ja hoitotilanteita on monenlaisia ja kaikkia yhdistää vaara siitä, että hoitajan oma
hyvinvointi kärsii ja kunto heikkenee.
Sari Kehusmaan Tampereen yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan omaishoitajien tukea
olisi taloudellisesti perusteltua maksaa entistä useammalle hoitajalle, koska sillä säästää
merkittävästi ikääntyneiden hoidon menoja. Ilman omaisten apua ikääntyneiden hoidon menot
olisivat vuosittain 2,8 miljardia euroa nykyistä korkeammat. Tällä hetkellä omaishoitotyötä tekee
arviolta 60 000 hoitajaa, mutta heistä joka kolmas ei saa omaishoidon tukea. Saman tutkimuksen
mukaan arviolta 140 000:n yli 70-vuotiaan henkilön selviytyminen kotona on omaisten säännöllisen
avun varassa. Tutkimuksen mukaan myös useat kunnat alimitoittavat omaishoidon tuen määrärahat.
Tämä tekee järjestelmästä epäoikeudenmukaisen, mikä voi vaikuttaa kielteisesti kansalaisten
halukkuuteen toimia omaishoitajina tulevaisuudessa.
Omaishoitoa tulee kehittää edelleen eri tavoin. Yksi keino olisi se, että omaishoidon tukea koskevaa
myöntämisohjetta muutetaan vastaamaan ajanmukaista omaishoidon kehitystä. Tällä hetkellä
omaishoidon lakisääteisestä, vapaan aikaisesta hoidosta peritään asiakasmaksua 11.30€
vuorokaudessa. Esitämme, että tämä maksu poistetaan. Asiakasmaksun poistolle ei ole lakisääteistä
estettä, vaan sen periminen on kunnan harkinnassa.

Pöytyällä 7.5.2015
Pöytyän kunnan vanhusneuvosto

