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Aika:   30.8.2019 klo 9.30- 11.38 

 

 

Paikka: Kotikarpalo, Talvitie 1, 21800 Kyrö 

 

Paikalla:      Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit 

 Marja Viitanen, 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 veljesliiton V-S piirin Pöytyän alue 

 Touko Verho, Kyrön seudun sotaveteraanit  

 Seija Lempiäinen, Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistys 

 Merja Männikkö, Pöytyän kansanterveystyön ky 

 Minna Majuri-Kiiski, Pöytyän seurakunta 

 Timo Jytilä, Lounais-Suomen neuroyhdistys 

 Toivo Miinalainen, Pöytyän kunta 

 Sinikka Hutko, Pöytyän kunta 

 Tiina Vesanto, Pöytyän kunta 
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     1)    Kokouksen avaus  
Kokouksen avasi varapuheenjohtaja Sinikka Hutko 

 

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     

      Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 23.8.2019. 

  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:  Veikko Rantala ja Eino Salo 

Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

 

4)  Esityslistan hyväksyminen  
 Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa 

 

 

5)   Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

       Työvaliokunta oli valmistellut toimintasuunnitelmaa vuodelle 2020. (LIITE 1) 

 

 Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2020 

 

 

6)  Talousarvio vuodelle 2020   

Työvaliokunta oli valmistellut talousarviota vuodelle 2020, jonka sihteeri esitteli. Talousarviossa 

suurimmat menokohdat ovat matkakulut sekä kokouspalkkiot.  (LIITE 2) 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi talousarvion vuodelle 2020 ja esittää sen 

kunnanhallitukselle.     

                                                                         

 

        

 

 

 

 

            Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät 
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7)  Muut asiat 

- Sihteeri ilmoitti perusturvajohtajan irtisanoutumisesta. Vanhus- ja vammaisneuvosto 

keskusteli perusturvan tilanteesta sekä antaa kannanoton, että perusturvajohtajan paikka 

laitetaan heti auki. 

 

- Neuvosto keskusteli keskiviikkona 28.8 järjestetystä yhteisillasta Kalikassa.  Tilaisuus oli 

hyvä, vaikka osallistujia oli vähän. 

 

- Vanhustenviikon (vko 41) tapahtumista keskusteltiin. Merja Männikkö on järjestänyt Yläneen 

luontokapinettiin 7.10.19 klo 13  tilaisuuden, milloin  soitetaan 112:seen. 

 

- Kuntatiedotteen lopettamisesta keskusteltiin. Pidettiin tärkeänä, että sitä jatketaan, koska on 

vielä paljon henkilöitä, joilla ei ole tietokonetta.  

 

- Palvelukeskusten (Kotikarpalo ja Riihikoti) keittiöiden lopettaminen herätti keskustelua. 

Ruoka tulisi jatkossa keskuskeittiöstä. Pidettiin tärkeänä, että ruoka valmistettaisiin edelleen 

jokaisen palvelukeskuksen omassa keittiössä. Neuvosto antaa kannanoton asiasta 

kunnanhallitukselle. 

 

 

 

8)  Seuraava kokous 

 Seuraava kokous on 3.10.2019 klo 9.30 Kartanokoti, Yläne. 

 

9)  Kokouksen päättäminen 

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.38 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Hutko   Tiina Vesanto 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

 

 

             Veikko Rantala   Eino Salo  

 

 



   

 

 

 

 

 

       LIITE 1 

PÖYTYÄN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 

2020     

     

Tavoite Toimenpide  Toteutus Arviointimittari Onnistuminen 

     
Vaikuttavuuden 

lisääminen 
kaikilla 

sektoreilla 
varhaisessa 
vaiheessa, 

vaikuttaminen 
ympäristön 

suunnittelussa 
ja toteutuksessa 

siihen, että 
vanhusten ja 
vammaisten 

liikkumisen ja 
asumisen 

tarpeet otetaan 
huomioon 

Aloitteet, 
lausunnot, mahd. 
työryhmissä olo 

Tarvittaessa 
työvaliokunta 
valmistelee ja 
vanhus-ja 
vammaisneuvosto 
esittää 
kunnanhallitukselle. 

Annetut 
lausunnot, tehdyt 
aloitteet, 
alotteiden 
etenemisen 
seuranta, 
työryhmät lkm 

Miten 
edenneet 
valmisteluun, 
kirjaus omaan 
exell-
taulukkoon 

  

Kokoontuminen 
vähintään 6 
krt/vuosi 

Kokoontuminen 
joka 
kuntakeskuksessa 
vuorotellen 

  

Kokouskerrat 

  
Työvaliokunnan 
kokoukset 

Työvaliokunta 
kokoontuu tarv.   

Kokouskerrat 

  
Liikenneturvallisuus  
työryhmä 

Työryhmä 
kokoontuu tarv.   

Kokouskerrat 

  

Koulutuksiin 
osallistuminen 
tarvittaessa 

Vanhus- ja 
vammaisneuvosto 

Toteutuminen Koulutuspäivät 

  

Perusturvajohtajan 
katsaus perusturvan 
suunnitelmista ja 
taloudesta sekä 
hoito- ja 
hoivatakuun 
toteutumisesta 

Perusturvajohtaja 
keväällä ja syksyllä 
tai kutsuttaessa 

Toteutuminen, 
saatiinko 
tarvittava tieto 

Toteutuivatko 
käynnit? 



   

 

 

 

 

 

  

Verkottuu                
muiden ympäris-  
tökuntien                 
vanhusneuvos-      
tojen kanssa. 

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

  

Toteutuiko 
yhteistyö? 

  

Verkottuu 
ikäihmisille 
kohdennettujen 
mahdollisten 
hankkeitten kanssa 

Työryhmiin/          
ohjausryhmiin     
osallistuminen 

Vanhus- ja          
vammaisneu-    
vostolle               
tiedotetaan       
tulevista              
hankkeista. 

Onko 
hankkeista 
tiedotettu 

  

Mahdolliset            
lausunnot kaava-  
suunnitelmiin,       
alotteiden teko. 

Työvaliokunta/    
vanhus- ja vam-   
maisneuvosto      
antaa lausunnot/ 
tekee aloitteet    
sekä suunnittelun        
alkuvaiheessa      
asianomainen      
virkamies  tie-      
dottaa asiasta. 

Pystyikö vanhus-
ja 
vammaisneuvosto 
vaikuttamaan 
asumisen ja 
ympäristön 
suunnitteluun. 

Kuvataan        
toiminta-       
kertomuk-     
sessa 

  

Valmistellaan        
toimintasuunni-   
telma ja talous-     
arvio  vuodelle      
2021 

sihteeri/pj sekä 
työvaliokunta 
valmistelee 

Ajoissa 
valmistuminen 

Käsittelyn      
toteutumi-    
nen 

  

Valmistellaan         
vuoden 2020           
toimintakertomus 

Sihteeri/pj sekä 
työvaliokunta 
valmistelee 

Ajoissa 
valmistuminen 

Käsittelyn      
toteutumi-    
nen 

  

Yhteistyö eri 
tahojen kanssa, 
sukupolvien välisen 
kanssakäymisen 
lisääminen 

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

Oliko yhteistyötä? Kuvataan        
toiminta-       
kertomuk-     
sessa 



   

 

 

 

 

 
Osallisuuden 
lisääminen 

Vanhustenviikon 
tapahtumien 
koordinointi ja 
ilmoitteluun 
osallistuminen. 

Työvaliokunta 
valmistelee, 
vanhus- ja 
vammaisneuvosto 
käsittelee 

Toteutuminen? Kuvataan        
toiminta-       
kertomuk-     
sessa 

Tunnettuvuuden 
lisääminen 

Vanhus - ja              
vammaisneuvoston 
esittely ja        
pöytäkirjat  nettiin 
ja paperinen esite 
vanhus- ja 
vammaisneu-     
voston toimin-      
nasta sekä 
kesäkiertue joka 
kuntakeskuksessa. 

Sihteeri/atk Viivästymistä? Kuvataan        
toiminta-       
kertomuk-     
sessa 

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

Sihteeri   Kuvataan 
toimintakerto-
muksessa 

  

Paikallislehtiin 
juttuja 
ajankohtaisista 
asioista. Myös 
kuntalehden 
hyödyntäminen 

Vanhus-ja 
vammaisneuvosto, 
työvaliokunta, 
sihteeri 

Toteutuminen? Kuvataan        
toiminta-       
kertomuk-     
sessa 

  

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

Vanhus- ja 
vammaisneuvosto 

Toteutuminen Kuvataan        
toiminta-       
kertomuk-     
sessa 

  

Tarv. 
Lehdistötilaisuuksia 

Vanhus- ja 
vammaisneuvosto 

Toteutuminen? Kuvataan        
toiminta-       
kertomuk-     
sessa 

 

 

 


