
   

 

 

 

 

 

        

 

PÖYTYÄN 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  PÖYTÄKIRJA 

    

 

 

Aika:  25. 3. 2022 klo 9.30- 11.59 

 

 

Paikka: Yläneen seurakuntatalo, Kirkkokuja 2b, 21900 Yläne 

 

                       

Paikalla: Auranmaan kansalliset seniorit/Tapani Kaukovalta  

 Pöytyän ja Kyrön sotaveteraanit/Touko Verho, teams    

 Eläkeliiton Karinaisten yhdistys/Jaakko Mäkelä, teams   (paikalla  10.00  -11.59)  

 Eläkeliiton Pöytyän yhdistys/Marja-Liisa Virtanen 

 Eläkeliiton Yläneen yhdistys/Heimo Pohjanpalo   

 Yläneen Eläkkeensaajat ry/ Simo Rantanen (paikalla 9.30-10.56) 

 Sotainvalidien veljesliiton V-S piirin Pöytyän alue/Leena Niemi  

 Pöytyän kansanterveystyön ky/Merja Männikkö   

 Pöytyän kunta/ Lauri Ojala 

Pöytyän kunta/ Anneli Rantanen, poissa 

Pöytyän kunta/ Matti Kaurila, teams 

Pöytyän seurakunta/Minna Majuri-Kiiski, poissa 

Lounais-Suomen neuroyhdistys/ Timo Jytilä 

 Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistys/Seija Lempiäinen 

 Loimaan seudun sydänyhdistys/ Sinikka Hutko, teams 

 Pöytyän kunta/ Tiina Vesanto 

 Rantanen Sari (paikalla §1-5) 

  

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

        

(2) 

1)  Kokouksen avaus 
  

Kokouksen avasi vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Timo Jytilä 

 

 2)  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

       Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 18.3.2022 

       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: Virtanen Marja-Liisa ja Hutko 

Sinikka. 

Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa 

 

4) Esityslistan hyväksyminen 

 

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 

 

5) Sari Rantanen kertoo vanhuspalveluissa tehdyistä asiakastyytyväisyyskyselyn 

tuloksista 

 

Sari Rantanen kertoi kyselyn tuloksista. Asiakaskysely tehtiin loppuvuodesta 2021 

vanhuspalveluiden sekä Taitokodin asiakkaille. Sama kysely on tehty myös vuonna 

2020, suuria muutoksia ei vastauksissa ole tullut. Yleisenä kehittämiskohteena on 

asiakkaiden osallisuuden lisääminen sekä lisäksi jokainen yksikkö tekee omat 

kehittämissuunnitelmansa. Sari toimittaa kyselyn tulokset neuvostolle.  

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi selostuksen tiedoksi. 

 

6) Perusturvan tilanne ennen sotea 

 

Runsasta keskustelua herätti perusturvan tilanne. Eniten keskustelua herätti 

taksikilpailutus sekä lautakuntien jäsenten tieto perusturvan asioista. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto toivoo, että lautakunnan ja yksilöjaoston jäsenille 

annetaan koulutusta perusturvan asioista sekä päätti palata perusturvan tilanteeseen 

uudestaan seuraavassa kokouksessa. 

 

 

7) Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajien terveiset valtuuston ja lautakuntien 

kokouksista 

 

Sivistyslautakunta 9.2 (Leena Niemi) 

- Koronapandemian tiedotteet luettavissa kunnan nettisivuilla, etäsuositus helmikuun 

loppuun, maskisuositus edelleen, koronatestejä kouluille. 

- valtuustoaloite petokyydeistä 
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- valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja 

laadun kehittämiseen vuosille 2022-23 kahden opettajan palkkaamiseen sekä kaksi 

lastenhoitajaa. 

Sivistyslautakunta 9.3 

- koronapandemiasta tiedotettiin 

- sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2021 

- lapsi- ja perhevaikutusten arviointimalli hyväksyttiin. 

- tuntiopettajan viran perustaminen( kotitalous) 

- perusopetuksen koulujen ja Elisenvaaran lukion tuntikehys 

- lausunnon antaminen Mylly-Antin koulun palvelujen käyttämisestä 

- valmistautuminen täydentävien sivistystoimen palvelujen järjestämiseen. 

 

Tekninen lautakunta 27.1 (Heimo Pohjanpalo) 

- investointiaikataulu vuodelle 2022, varattu 2,4milj. 

- Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion hankkeen eteneminen 

- riihikosken koulun lisätiloiksi hankitaan vuokrattavat siirtotilat 

- vesihuoltosuunnitelma hyväksyttiin 

- Kyrön toimipisteen vesikaton korjaus kilpailutetaan Hilman kautta 

Tekninen lautakunta 24.2 

- vuoden 2022 käyttösuunnitelma hyväksyttiin 

- Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion hankkeen eteneminen 

- Pöytyän vanhan kunnantalon salaojien korjaus 

- Riihikoti-palvelukeskuksen vesikaton maalaus 

- Loimaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta. 

- neuvoston aloite vesisulkujen kartoituksesta 

Tekninen lautakunta 3.3 

- toimintakertomus vuodelta 2021 hyväksyttiin 

- riihikosken koulun lisätilat 

- katuvalojen uusiminen Kyrön taajama-alueella. 

 

Perusturvalautakunta 15.2 (Marja-Liisa Virtanen) 

- vanhuspalveluiden tyytyväisyyskyselyn vastaukset 

- vuoden 2022 käyttösuunnitelma hyväksyttiin 

- hälytysrahojen käyttö 

- erityishuollon johtoryhmän nimeäminen 

- vauvarahan maksaminen 

- neuvoston aloite kotihoidon työvuoroista 

- kysely osallistumisesta seutukilpailutukseen vammaispalvelulain mukaiseen asumiseen 

ja lyhytaikaishoitoon 

- virikeohjaajan vakanssin muuttamiseksi hoiva-avustajaksi. 

- uusien toimien perustaminen kotihoitoon  

Perusturvalautakunta 8.3 

- toimintakertomus vuodelta 2021 hyväksyttiin 

- Pöytyän lapsi- ja perhevaikutusten arviointimalli hyväksyttiin 

- lapsiperheiden palvelujen ja lastensuojelun taloudellisen tuen myöntämisohje hyv. 
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Yhteisöllisyyslautakunta 16.2 (Seija Lempiäinen) 

- yhteisöllisyyslautakunnan avustukset  

- käyttösuunnitelma vuodelle 2022 

- lapsi- ja perhevaikutusten arviointimalli 

- Pöytyän kotiseutuarkiston digitointi vuonna 2021 

Yhteisöllisyyslautakunta 16.3 

- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa 

- Varsinais-Suomen Rajattomasti liikuntaa- kumppanuusverkostoon liittyminen. 

- Nuorisovaltuuston, kylien neuvottelukunnan ja yhteisöllisyyslautakunnan 

toimintakertomukset 

 

Valtuusto 14.2 (Timo Jytilä) 

- asiat olleet jo viikkolehdessä 

Valtuusto 21.3 

- kotihoidon uudet vakanssit hyväksyttiin 

- hyvinvointikertomus vuosille 2022-2025 

 

Kaikkien lautakuntien ja valtuuston pöytäkirjat luettavissa kunnan nettisivuilla. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää, että vauvarahan maksamisesta vuodesta 2023 

eteenpäin päättäisi yhteisöllisyyslautakunta sekä kunnan valmiussuunnitelma 

päivitettäisiin ja mahdollisesta saataisiin myös kunnan nettisivuille. 

       

 

8) Penkkien sijoittaminen eri taajamiin 
Työvaliokunta ehdottaa seuraavia sijoituspaikkoja penkeille: 

 

Kyrö:  

- Yökkömäkeen, kunnantalon ja terveyskeskuksen väliin 

- Kyröntien suuntaisesti kevyenliikenteen väylän varteen seurakuntakodille päin 

- Alikulun suuntaisesti kirjastoon päin.  

 

Riihikoski: 

- Keskustasta Pikku-Myllyn suuntaan olevan kevyen liikenteen väylän varteen 2 penkkiä 

- Manttaalintielle kävelypolun varteen 

 

Yläne: 

- Keskustasta 204-tielle päin olevan kevyen liikenteen väylän varteen (joesta yli) 

- Vainionperäntielle 

- Vanhan sähköliikkeen kohdalle 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää edellä mainitun ehdotuksen nuorisovaltuustolle sekä 

tekniselle toimelle. 

 

 

9) VATE-esittely (Merja Männikkö) 
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen 
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10) Muut asiat 
- vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteiden päätökset lähetetty kaikille jäsenille. 

- toritapahtumat kesällä 2022. Seuraavassa kokouksessa suunnitellaan ja sovitaan päivät. 

Järjestetään mahdollisesti yhdessä Voimaa vanhuuteen hankkeen kanssa. Kyrössä ja 

Yläneellä toreilla sekä Riihikoskella kirjaston pihassa. 

- neljänsiä koronarokotuksia aletaan antamaan yli 80-vuotiaille. Terveyskeskuksesta voi 

varata ajan. 

 

11) Seuraava kokous 

Seuraava kokous on 20.5.2022 klo 9.30. Paikkana Kyrö  

     

 

12) Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.59 

      

 

    

      

 

 

 Timo Jytilä   Tiina Vesanto 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

 

 

 Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

 

 Marja-Liisa Virtanen  Sinikka Hutko 

 

 

  


