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1) Kokouksen avaus
Kokouksen avasi puheenjohtaja Heimo Pohjanpalo
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 17.8.2018.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on läsnä mukaan luettuna
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valittiin kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Jaakko Mäkelä ja Veikko Rantala
Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa

5) Voimaa vanhuuteen hanke
Markus Salo Ja Emmi Pohjola esittivät Voimaa vanhuuteen hanketta, johon kunta on lähtenyt
mukaan viime keväänä. Tarkoituksena on lisätä yli 75-vuotiaille liikuntamahdollisuuksia ja saada
heidät liikkumaan. Tavoitteena on saada vanhus- ja vammaisneuvoston välityksellä tietoa,
minkälaisia liikuntamuotoja ikäihmiset tarvitsisivat tai haluaisivat.
Kuntaan perustettaisiin liikuntaraati, jossa olisi 10-15 kohderyhmän ikäistä jäsentä. Aluksi raati
voisi olla vanhus- ja vammaisneuvosto, jossa on jo eri järjestöjen edustajia. Neuvosto keräisi
tietoa vähän liikkuvilta, mitä he haluaisivat. Mikä olisi keino saada ne ihmiset liikkumaan, jotka
ei liiku.
Markus Salo ehdotti, että järjestettäisiin vielä tänä syksynä Ikäihmisten liikuntailtapäivän, jossa
vanhus- ja vammaisneuvosto olisi yhtenä järjestäjätahona. Tapahtuma voisi olla
vanhustenviikolla.
Vanhus- ja vammaisneuvosto ehdotti, että pieniin kyliin järjestettäisiin erilaisia liikuntaryhmiä,
helpommin lähdetään liikkeelle tutun henkilön kanssa. Ehdotettiin myös heille, että ottaisivat
yhteyttä kylien neuvottelukuntaan. Jatkossa toiveita ja ajatuksia voi lähettää sihteerille.
Vanhus- ja vammaisneuvosto kiitti Markus Saloa ja Emmi Pohjolaa esityksestä.
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6) Kotikarpalon lääkehuolto
Kotikarpalon lääkehoidosta vastaava, sairaanhoitaja Marianne Mäki ja vastaava sairaanhoitaja
Anne-Mari Lehti kertoivat Kotikarpalon lääkehuollosta. Palvelukeskuksessa on lakisääteinen
lääkehoitosuunnitelma. Henkilökunta suorittaa Love-tentin, joka on voimassa viisi vuotta. Joka
vuorossa työskentelee lääkeluvallinen hoitaja. Lääkäri käy kerran viikossa, muuten tavoitettavissa
puhelimitse. Kerran vuodessa asukkaalle tehdään vuosikontrolli ja samalla tarkistetaan lääkelista.
Sairaanhoitaja jakaa lääkkeet kerran viikossa dosettiin, kaksoistarkastus on aina. Lääkkeet
hankitaan apteekista kerran viikossa. Lääkkeitä tilataan kolmeksi kuukaudeksi kerralla, uutta
lääkettä vain 14 tai 28 tablettia. Asukkaiden lääkkeenottoa seurataan. Poikkeustapaukset
kirjataan ja pääosin tapaukset ovat, että asukas ei suostu ottamaan lääkettä. Yritetään
vaihtoehtolääkkeitä esim. nestemäisenä. Rauhoittavia ja unilääkkeitä käytetään vähän, ainoastaan
jos asukas on erittäin levoton. Jos asukkaalta jää lääkkeitä, ne toimitetaan apteekkiin.
Avosairaalaa käytetään tarvittaessa. Alkoholin käyttö ja tupakanpoltto sallittu.
Vanhus- ja vammaisneuvosto oli kiinnostunut, miten lääkkeet säilyivät tänä kesänä kuumuuden
takia. Kotikarpalossa ei ollut mitään ongelmaa.
Vanhus- ja vammaisneuvosto kuuli Kotikarpalon lääkehuollon ja kiitti Marianne Mäkeä ja AnneMari Lehteä esityksestä.

7) Talousarvio vuodelle 2019
Työvaliokunta oli valmistellut talousarviota vuodelle 2019, jonka sihteeri esitteli. Talousarviossa
suurimmat menokohdat ovat matkakulut sekä kokouspalkkiot. (LIITE 1)
Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi talousarvion vuodelle 2019 ja esittää sen
kunnanhallitukselle.

8) Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Työvaliokunta oli valmistellut toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019. Keskusteltiin mm.
tunnettavuuden lisäämisestä, jokainen voisi omassa yhdistyksessä kertoa, mikä on vanhus- ja
vammaisneuvosto ja mitä sen tehtäviin kuuluu. Keskustelun jälkeen lisättiin ”Tunnettavuuden
lisääminen” kohtaan kesäkiertueen järjestäminen kesällä 2019 joka kuntakeskuksessa. (LIITE 2)
Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2019
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9) Vanhus- ja vammaisneuvoston lisämäärärahan hakeminen vuoden 2018 talousarvioon.
Vanhus- ja vammaisneuvoston määrärahat ylittyvät vuodelle 2018 varattujen toimintamenojen
osalta 2000 euroa. Arvio määrärahan ylittymisestä perustuu taloushallinnon raporttiin ajalta
1.1.2018- 30.6.2018.
Toimintamenot ovat edellä mainitun ajanjakson aikana olleet ennakoitua suuremmat mm.
matkakulujen osalta. Koulutukseen ei ole budjetoitu vuodelle 2018 mitään. Talousarvioon oli
varattu 900 euroa ja menot ovat olleet alkuvuoden aikana 1300euroa. Ylitys on ollut 4oo euroa.
Loppuvuoden osalta tarvitaan lisämäärärahaa 1600 euroa sekä alkuvuoden ylitys 400euroa.
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
2000 euron lisämäärärahan myöntämistä vanhus- ja vammaisneuvostolle.

10) Kannanotto neuvoston jäsenen valinnasta perusturvalautakunnan kokouksiin.
Perusturvalautakunta on pyytänyt vanhus- ja vammaisneuvostolta kannanottoa osallistua
perusturvalautakunnan kokouksiin. Keskusteluissa tuli esille, että vanhus- ja vammaisneuvosto
voisi osallistua myös muiden lautakuntien kokouksiin.
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää perusturvalautakunnalle, että neuvosto on myötämielinen
asiaan, mutta neuvoston edustajalla pitää olla puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa.

11) Kesäkiertueen vastausten selvitys
Puheenjohtaja luki tiedotteen, joka oli tullut kesäkiertueen järjestämisestä. Keskusteltiin, miten
kiertue sujunut jokaisessa kuntakeskuksessa. Todettiin, että jatkossa pitää olla oma osasto
neuvostolla, jos järjestetään yhdessä jonkun muun tapahtuman kanssa. Neuvostossa otettiin esille
Jalkalantien huono kunto, Kyröläiset käyvät paljon Riihikosken terveysasemalla.
Työvaliokunta oli laittanut kyselyn, jossa oli viisi kysymystä. Kyselylomaketta pidettiin hyvänä.
Vastauksia tuli Yläneeltä 17kpl, Kyröstä 13kpl sekä Riihikoskelta 6kpl. Kehittämisaiheiksi nousi
mm. liikenne(suojatiet, joukkoliikenne, Kyrön alikulku), terveyspalvelut(Yläneen terveysaseman
häviäminen), tiedottaminen, liikuntapalvelut. Tyytyväisiä oltiin vanhuspalveluihin,
terveyspalveluihin sekä liikenteeseen (asiointi).
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi yhteenvedon kesäkiertueen kyselyn vastauksista.
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12) Muut asiat
Puheenjohtaja esitti Pöytyän kunnanhallituksen päätöksen vanhus-ja vammaisneuvoston
kokouspalkkiosta.
Muistiliitosta Outi Korpelainen on ottanut yhteyttä ja tulisi keskustelemaan vanhus- ja
vammaisneuvoston kanssa muistiasioista sekä esittelemään heidän toimintaansa.
Päätettiin pyytää hänet seuraavaan kokoukseen.
Koulutuksia vanhus- ja vammaisneuvostolle:
7.11.2018 Vanhusneuvostopäivä, Helsinki. Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsi edustajaksi
puheenjohtajan ja hänen varalleen sihteerin.
28.8.2018 Ikäihmisten perhehoito- seminaari Turussa.
27.9.2018 Ikiystävällisten asuinalueiden kehittämisen seminaari Helsingissä.
Neuvosto keskusteli Yläneen kevyenliikenteen väylän jatkamisesta jo olevasta suojatiestä Salen
pihalle. Hutkon Sinikka ottaa asian esille kunnanhallituksessa sekä mietitään aloitteen tekemistä
vaaran poistamisesta.

13) Seuraava kokous
Seuraava kokous on 18.10.2018 Yläneen Kartanokodissa klo 9.30

14) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50

Heimo Pohjanpalo
Puheenjohtaja

Tiina Vesanto
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Jaakko Mäkelä

Veikko Rantala

TALOUSARVIO VUODELLE 2019

1105 Vanhus- ja vammaisneuvosto

4010 Luottamushenkilöiden kokouspalkkio
4350 Painatukset ja ilmoitukset
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut

2160,00
500,00
3000.00

4441 Koulutukset

600,00

4500 Toimistotarvikkeet

100,00

4520 Elintarvikkeet

300.00

4970 Muut kulut

400,00

Toimintamenot, ulkoiset

4482 Sisäiset ateriapalvelut

7060,00

100,00

Toimintamenot, sisäiset

Toimintakate (netto, ulk + sis)

7160,00

PÖYTYÄN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA
2019
Tavoite

Toimenpide

Vaikuttavuuden Aloitteet,
lisääminen
lausunnot, mahd.
kaikilla
työryhmissä olo
sektoreilla
varhaisessa
vaiheessa,
vaikuttaminen
ympäristön
suunnittelussa
ja toteutuksessa
siihen, että
vanhusten ja
vammaisten
liikkumisen ja
asumisen
tarpeet otetaan
huomioon

Toteutus

Arviointimittari Onnistuminen

Tarvittaessa
työvaliokunta
valmistelee ja
vanhus-ja
vammaisneuvosto
päättää.

Annetut
lausunnot,
tehdyt aloitteet,
työryhmät lkm

Miten
edenneet
valmisteluun,
kirjaus omaan
exelltaulukkoon

Kokoontuminen
vähintään 6
krt/vuosi

Kokoontuminen
joka
kuntakeskuksessa
vuorotellen

Kokouskerrat

Työvaliokunnan
kokoukset

Työvaliokunta
kokoontuu tarv.
Vanhus- ja
vammaisneuvosto

Kokouskerrat

Koulutuksiin
osallistuminen
tarvittaessa
Perusturvajohtajan Perusturvajohtaja
katsaus perusturvan keväällä ja syksyllä
suunnitelmista ja
tai kutsuttaessa
taloudesta sekä
hoito- ja
hoivatakuun
toteutumisesta

Toteutuminen

Koulutuspäivät

Toteutuminen,
saatiinko
tarvittava tieto

Toteutuivatko
käynnit?

Verkottuu
muiden ympäristökuntien
vanhusneuvostojen kanssa.

Vanhus- ja
vammaisneuvosto
päättää.
Tiedonsaantia
toiminnasta.
Tapahtumista
ilmoittelu myös
muille
vanhusneuvostoille.

Toteutuiko
yhteistyö?

Verkottuu
Työryhmiin/
ikäihmisille
ohjausryhmiin
kohdennettujen
osallistuminen
mahdollisten
hankkeitten kanssa

Vanhus- ja
vammaisneuvostolle
tiedotetaan
tulevista
hankkeista.

Onko
hankkeista
tiedotettu

Mahdolliset
lausunnot kaavasuunnitelmiin,
alotteiden teko.

Työvaliokunta/
vanhus- ja vammaisneuvosto
antaa lausunnot/
tekee aloitteet
sekä suunnittelun
alkuvaiheessa
asianomainen
virkamies tiedottaa asiasta.

Pystyikö vanhusja
vammaisneuvosto
vaikuttamaan
asumisen ja
ympäristön
suunnitteluun.

Kuvataan
toimintakertomuksessa

Valmistellaan
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2020

sihteeri/pj sekä
työvaliokunta
valmistelee

Ajoissa
valmistuminen

Käsittelyn
toteutuminen

Valmistellaan
vuoden 2019
toimintakertomus

Sihteeri/pj sekä
työvaliokunta
valmistelee

Ajoissa
valmistuminen

Käsittelyn
toteutuminen

Yhteistyö eri
tahojen kanssa,
sukupolvien välisen
kanssakäymisen
lisääminen

Yhteistyö
Oliko yhteistyötä?
koulujen,
päivähoidon,
lapsi- ja
perheneuvoston
sekä
nuorisoneuvoston
kanssa.

Kuvataan
toimintakertomuksessa

Osallisuuden
lisääminen

Vanhustenviikon
tapahtumien
koordinointi ja
ilmoitteluun
osallistuminen.

Työvaliokunta
Toteutuminen?
valmistelee,
vanhus- ja
vammaisneuvosto
käsittelee

Tunnettuvuuden Vanhus - ja
Sihteeri/atk
lisääminen
vammaisneuvoston
esittely ja
pöytäkirjat nettiin
ja paperinen esite
vanhus- ja
vammaisneuvoston toiminnasta sekä
kesäkiertue joka
kuntakeskuksessa.

Viivästymistä?

Kuvataan
toimintakertomuksessa
Kuvataan
toimintakertomuksessa

Tiedottaminen
Sihteeri
vanhus-ja
vammaisneuvoston
lausunnoista ja
tapahtumista
kunnassa oleville
yhdistyksille.

Kuvataan
toimintakertomuksessa

Paikallislehtiin
juttuja
ajankohtaisista
asioista. Myös
kuntalehden
hyödyntäminen

Kuvataan
toimintakertomuksessa

Vanhus-ja
Toteutuminen?
vammaisneuvosto,
työvaliokunta,
sihteeri

Tiedotteet vanhus- Vanhus- ja
Toteutuminen
ja
vammaisneuvosto
vammaisneuvoston
lausunnoista,
aloitteista ja
tapahtumisista sekä
yhteistyö muiden
neuvostojen kanssa

Kuvataan
toimintakertomuksessa

Tarv.
Vanhus- ja
Toteutuminen?
Lehdistötilaisuuksia vammaisneuvosto

Kuvataan
toimintakertomuksessa

