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Aika:
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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 Pöytyän yhdistys
Heimo Pohjanpalo, Eläkeliiton Yläneen yhdistys
Eino Salo, Yläneen Eläkkeensaajat ry
Leena Niemi, Sotainvalidien veljesliitto/Pöytyän osasto ry
Merja Männikkö, Pöytyän kansanterveystyön ky
Minna Majuri-Kiiski, Pöytyän seurakunta
Risto Maula, Yläneen rintamaveteraanit
Jari Järvelä, Kyrön seudun sotaveteraanit
Elina Keloniemi-Hurttila, Pöytyän kunta
Seija Lempiäinen, Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistys
Aarno Toivonen, Pöytyän kunta
Mirjami Flemmich, Pöytyän kunta
Eeva-Sirkku Pöyhönen, perusturvajohtja, Pöytyän kunta, § 7 ajan
Jukka Ojanen, kiinteistöpäällikkö, Pöytyän kunta, § 8 ajan
Tuula Kullanmäki, Pöytyän kunta
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1) Kokouksen avaus
Kokouksen avasi vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Heimo Pohjanpalo.
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 18.01.2016. Vanhusneuvosto
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä mukaan luettuna puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja.
Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3) Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Seija Lempiäinen ja Marja-Liisa
Virtanen. Pöytäkirjan tarkastus on perusturvapalvelujen keskuksessa maanantaina
01.02.2016 klo 14.45.
4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa..
5) Sähköisen asiointilaatikon nykytilanne
Sähköistä asiointilaatikkoa ei ole vielä toiminnassa. Atk-tukipalveluun on lähetetty pyydetyt
tiedot viime kokouksen jälkeen. Vanhusneuvosto toivoo, että asiaa kiirehditään ja sähköinen
asiointilaatikko saadaan toimintaan maaliskuun loppuun mennessä. Sihteeri ottaa yhteyttä
atk-esimieheen asiassa.

6) Aloite viriketoiminnasta
Vanhusneuvoston jäsenille on lähetetty esitys aloitteesta sähköpostiin 22.1.2016 ja se
luettiin ääneen myös kokouksessa.
Vanhusneuvosto hyväksyy yksimielisesti aloitetekstin ja se lähetetään eteenpäin perusturvalautakunnalle.
Liite 1.
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7) Perusturvajohtaja Eeva-Sirkku Pöyhösen katsaus
Perusturvajohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen esitteli kunnan vanhuspalveluiden sekä Pöytyän
kansanterveystyön kuntayhtymän tilannetta ja keskeisiä ajankohtaisia suunnitelmia. Kunnan
vanhuspalveluiden painopistealueena on ennalta ehkäisevä ja kotihoitopainoteinen palvelurakenne. Painopistealue on kirjattu kunnan talousarvioon sekä ikääntymispoliittiseen suunnitelmaan. Kotihoitoa on kehitetty muun muassa kotihoidon mobiilijärjestelmän käyttöönotolla sekä kehittämällä ennaltaehkäisevää neuvontaa ja palveluohjausta. Kotikunkuntoutusta ollaan kehittämässä fysioterapiapalveluiden myötä. Vanhusten asumispalveluissa
ollaan laatimassa laatujärjestelmää. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän osalta
kehittämisen keskeisin kohde on tänä vuonna terveyskeskuksen osasto, sen saneeraus ja
toimintojen kehittäminen.
Lisäksi perusturvajohtaja Pöyhönen selvitti vanhusneuvostolle kunnan ja kuntayhtymän
henkilöstötilannetta ja odotusaikoja palveluihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudisuudistuksen tilannetta.

8) Yläneen vanhusten rivitalojen kunto
Tämän pykälän aikana paikalla Pöytyän kunnan kiinteistöpäällikkö Jukka Ojanen
Vanhusneuvoston jäsenelle on tullut yhteydenotto ko. rivitalojen kunnon suhteen. Kirje
liitteenä no 2.
Jukka Ojanen kertoi korjausvelvollisuuksista, rivitalojen iän tuomista asioista (talot tehty
1970-luvulla) mm. kuuluvuuden suhteen, sen aikaisesta arkkitehtuurista: keittokomeroon
haluttu myös valoa ja pieni ikkuna laitettu siksi ylänurkkaan. Kaikki tällaiset asiat ovat
tietysti korjattavissa, mutta kunnan taloudellisen tilanteen vuoksi asioita joudutaan priorisoimaan. Parannusehdotuksia voi aina esittää ja niitä otetaan vastaan.
Vesijohtojen jäätymiset ja muut välttämättömät korjaukset tietenkin tehdään taloudellisesta
tilanteesta huolimatta.
Viimeisin perusparannus ko. rivitaloihin on tehty Yläneen kunnan aikana.
Jukka Ojanen selvittää mahdollisuuden saada asuntoihin sähköiset, toimivat ovikellot.
Kunnan huoltomiesten tehtäviin kuuluu huolehtia ovikellojen toimivuudesta. Samoin
Jukka Ojanen selvittää, onko keittokomeron ikkuna mahdollista saada sellaiseksi, että
vanhuksen on mahdollista nähdä esikoululaiset ja oven takana olevat tästä ikkunasta.
Samoin ikkunoiden tiivisteiden kunto tarkastetaan. Keskustellaan myös rivitalojen palohälytyksestä. Ryhmäpalohälytyksen asentaminen tullee kalliiksi, mutta palohälytinten patterien tarkistuksesta tullaan huolehtimaan kuukausittain. Jukka Ojanen lupasi vuoden 2017
budjettiin miettiä korjausvaroja.
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9) Muut asiat
Keskusteltiin vanhusneuvoston jäsenten varajäsenistä. Päätettiin, että varajäsenten nimet
laitetaan varsinaisten jäsenten nimien rinnalle kunnan kotisivulle.
Päätettiin yksimielisesti, että kokousliitteet tulevat näkyviin myös kunnan kotisivuilla.
Seurakunnan IkäArvokas hanke on loppusuoralla. Sen loppuseminaari on 14.04.2016
Kyrön seurakuntatalolla klo 13-15.
Moottorikäyttöisen polkupyörän hankkeeseen osallistuvien yhdistysten halukkuus kysytään kirjallisesti mahdollisimman pian.
10) Seuraava kokoontuminen
Päätettiin, että seuraava kokous on tiistaina 5.4.2016 klo 9 Riihikodilla..
11) Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50

Heimo Pohjanpalo
varapuheenjohtaja

Tuula Kullanmäki
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Seija Lempiäinen

Marja-Liisa Virtanen

Liite 1.
Perusturvalautakunta
Asia: Virike- ja päivätoiminta

Pöytyän kunnassa on palkattuna toimintaterapeutti, jonka toimipiste on Yläneellä Kartanokodissa.
Samoin Riihikoskella on palkattuna viriketoiminnanohjaaja, jonka vakituinen toimipiste on
Riihikoti palvelukeskuksessa. Kotikarpalossa ei ole organisoitua virike – tai päivätoimintaa.
Vanhusneuvosto on käsitellyt kokouksissaan virike- ja päivätoiminta-asiaa ja toivoo, että kuntalaiset olisivat yhdenvertaisia myös tässä asiassa. Virike- ja päivätoiminta on tärkeää sekä palvelutaloissa asuville että kotona oleville asiakkaille. Virike- ja päivätoiminnalla on sosiaalistava vaikutus kunnan ikäihmisille..
Vanhusneuvosto ymmärtää, että myös henkilökunnan on osallistuttava palvelukeskusten asukkaiden
päivien sisällön lisäämiseen omalla toiminnallaan.
Vanhusneuvosto tekee yksimielisesti aloitteen virike- ja päivätoiminnan toteuttamisesta
tasapuolisesti koko kunnan alueella.

Pöytyällä 25.1.2016

Pöytyän kunnan vanhusneuvosto

Vanhusten rivitalojen kunto Yläneellä

Liite 2

Kylässä vanhusten rivitalossa Yläneellä.
Onko huonompaa asumismuotoa Yläneen vanhuksille kuin Koulutien rivitalot. Ovikello ei toimi.
Nyrkillä pitää hakata oveen. Huone vetoinen. Kaikki koululaisten välituntiäänet kantautuvat sisälle
aivan kuin lapset olisivat olleet samassa pihassa. Suuri puute, kun vanhus ei näe pihalle. Pieni
ikkuna keittokomeron ylänurkassa, josta ei näe mihinkään. Olisi jopa ajankulua, kun näkisi pihalle.
Nyt on kuin koppiin suljettuna. Vanhus kertoo ikkunattomuudessa olevan paha asia, kun kaupustelijoita käy, eikä näe rappusille, kuka on tulossa ja nämä kauppiaat tulevat väkisin sisälle, jos ovea
raottaa.
Eli huonoja puolia ainakin: - veto
- ulkoa kuuluvat kovat äänet
- ikkunattomuus pihapiiriin
- ovikello ei toimi
Yläneellä 21.01.2016

kyläilemässä käynyt

