
   

 

 

 

 

 

        

 

PÖYTYÄN 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  PÖYTÄKIRJA 

    

 

 

Aika:  21. 6. 2022 klo 12.30- 15.06 

 

Paikka: Sähköinen kokous, teams-kokous 

                       

Paikalla: Auranmaan kansalliset seniorit/Tapani Kaukovalta  

 Pöytyän ja Kyrön sotaveteraanit/Touko Verho    

 Eläkeliiton Karinaisten yhdistys/Jaakko Mäkelä ( paikalla klo 12.45- 15.06) 

 Eläkeliiton Pöytyän yhdistys/Marja-Liisa Virtanen 

Eläkeliiton Yläneen yhdistys/Heimo Pohjanpalo   

 Yläneen Eläkkeensaajat ry/ Simo Rantanen 

 Sotainvalidien veljesliiton V-S piirin Pöytyän alue/Leena Niemi  

 Pöytyän kansanterveystyön ky/Merja Männikkö (paikalla klo 12.30-13.59)  

 Pöytyän kunta/ Lauri Ojala 

Pöytyän kunta/ Anneli Rantanen, poissa 

Pöytyän kunta/ Matti Kaurila, poissa 

Pöytyän seurakunta/Minna Majuri-Kiiski, poissa 

Lounais-Suomen neuroyhdistys/ Timo Jytilä 

 Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistys/Seija Lempiäinen,poissa 

 Loimaan seudun sydänyhdistys/ Sinikka Hutko 

 Pöytyän kunta/ Tiina Vesanto 
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1)  Kokouksen avaus 

      Kokouksen avasi vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Timo Jytilä. 

 

 2)  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
       Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 14.6.2022 

       Vanhus- ja vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on läsnä mukaan  

      luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

      Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3)  Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta 
Valittiin kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Männikkö Merja ja Niemi Leena 

Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa 

 

4) Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 

 

5) Sosiaaliasiamiehen raportin käsittely 

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 17.5.2022 käsitellyt sosiaaliasiamiehen raporttia 

vuodelta 2021. Lautakunta päätti lähettää selvityksen vanhus- ja vammaisneuvoston 

käsiteltäväksi. Neuvoston käsittelyn jälkeen annetaan selvitys tiedoksi 

kunnanhallitukselle.  

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli pitkään raportista. Vanhus- ja 

vammaisneuvosto on syvästi huolissaan perusturvan olemassa olevasta tilanteesta ja 

toivoo, että kunnanhallitus ja päättävät viranhaltijat panostaisivat henkilökunnan 

koulutukseen kuten ihmissuhdetaitoihin. 

 

6) Toritapahtumat kesällä 2022 

Sinikka Hutko ja Tapani Kaukovalta kertoivat, miten Kyrön toritapahtuma oli mennyt. 

Puutteena oli kyltin puuttuminen, jossa lukisi vanhus- ja vammaisneuvoston nimi.  

Riihikosken ja Yläneen tulevista toritapahtumista keskusteltiin. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti hommata nimikyltin ja palaa toritapahtumiin 

syyskuun kokouksessa. 

 

7) Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajien terveiset valtuuston ja lautakuntien 

kokouksista 

Valtuusto 30.5 (Timo Jytilä) 

- kuntayhtymälle ei myönnetty vastuuvapautta. 

- lehdessä ollut jo kaikki asiat 

 

Tekninenltk 2.6 (Heimo Pohjanpalo) 

- osavuosiraportti 

- puhtauspalvelujen optiosopimukset 

- Riihikosken virastotalon korjauksen pitäisi olla valmis elokuussa. 

- Kyrön kirjaston lukituksen muutos 

- vuoden 2022 asfaltointikohteet päätettiin 

 



   

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk 14.6 ( Marja-Liisa Virtanen) 

- turvapuhelinpalvelun hankinta 

- riihikotiin uusi palveluvastaava, Mar-Leena Rajala 

- omaishoidosta lyhyt selostus 

- hyvinvointialueen valmistelut sujuneet hyvin 

 

Sivistysltk 15.6 (Tapani Kaukovalta) 

- kokousajat 

- valtuustoaloite kesähoidon järjestämisestä 1-2 luokkalaisille. 

- koulupsykologipalvelujen järjestäminen 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi jäsenten terveiset lautakunnista ja valtuustosta 

tiedoksi. Kaikkien lautakuntien ja valtuuston pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan 

nettisivuilla. 

 

8) Seuraava kokous ja muut asiat 

Muut asiat: 

- Pöytyän liikenneturvallisuustyöryhmä on kokoontunut 6.6.2022 ja käsitellyt 

liikenneturvallisuustyön toimintamallia, liikennekasvatusta, viestintätoimenpiteitä. 

- Ikäihmiset ovat huolissaan postin loppumisesta Yläneellä. Palataan asiaan syyskuun 

kokouksessa. 

- Riihikosken pankin loppuminen on herättänyt myös huolta. Palataan asiaan syyskuun 

kokouksessa. 

 

Seuraava kokous on 2.9.2022 klo 9.30. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

9) Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.06 

 

Toinen pöytäkirjantarkastaja on poistunut klo 14 eikä hänen tilalleen valittu uutta 

pöytäkirjantarkastajaa. Seuraavassa kokouksessa valitaan pöytäkirjantarkastaja  

pykälille 6-9 

 

 

      

 

 Timo Jytilä   Tiina Vesanto 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

 Merja Männikkö  Leena Niemi  

 pykälät 1-5 


