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Aika:   26.4.2018 klo 9.00- 11.00 

 

 

Paikka: Riihikoti, Koskitie 4-6, 21870 Riihikoski 

 

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 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pöytäkirjan tarkastajien merkinnät 



   

 

 

 

 

 

PÖYTYÄN KUNTA 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  26.4.2018_________2.__ 

 

 

      1)  Kokouksen avaus 
  

Kokouksen avasi puheenjohtaja Heimo Pohjanpalo 

 

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

     

      Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 19.4.2018. 

  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: Seija Lempiäinen ja Marja-Liisa Virtanen 

 

Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

 

4) Esityslistan hyväksyminen  

 

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa 

 

 

       5)   Vastaava ohjaaja Tuula Jussilaisen esitys Pöytyän kunnan kehitysvammahuollosta 

 

Tuula Jussilainen esitteli kehitysvammaisten asuntolan ja toimintakeskus Siksakin  

toimintaa. 

Asuntola on valmistunut vuonna 1992, jolloin siellä on ollut 10 paikkaa ja laajennettiin vuonna 

2008 17-paikkaiseksi kuntaliitosten takia. Asukkaiden ikä on 30-75 vuoden välillä ja heillä saa 

asua niin pitkään kuin haluaa, ainoastaan haasteelliset käytöshäiriöt joudutaan siirtämään 

muualle. Heillä on myös tarvittaessa muistisairaille viisi paikkaa. Heillä pyritään elämään 

sellaista elämää kuin kotonakin. Heillä ei ole vierailuaikoja. Asukkaat tekevät pieniä arjen 

askareita mm. keittiötöitä, huoneen siivousta.  Nuorimmat asukkaat käyvät päivisin töissä 

Siksakissa.  

Lääkkeet jakaa yökkö, kaksoistarkastus lähihoitajan toimesta.  Riihikodin sairaanhoitaja käy 

tekemässä heille pieniä sairaanhoidollisia toimenpiteitä, vaativimmissa hoidoissa he käyttävät 

avosairaalaa.   

Aterioista lounas ja päivällinen haetaan riihikodilta, muut ateriat tehdään itse asuntolassa, 

asukkaat auttavat kuntonsa mukaan. Jokaisella asukkaalla on keittiövuoro. 

Virkistysreissuja järjestetään kaikille asukkaille sekä osallistutaan urheilutapahtumiin. 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät 
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Toimintakeskus Siksakissa on kolme osastoa: alihankintatyöt, käsityö ja päivätoiminta. Aluksi 

toiminta on ollut erityishuoltopiirin alaista ja vuonna 2009 kunta on ottanut omaksi 

toiminnakseen. Alihankintaosastolla tehdään mm. retiisien perkausta, hunajakehikoita, pulttien 

mutterointia. Käsityöosastolla tehdään mm. mattoja, poppanoita. Päivätoiminnassa tehdään mm. 

arjen pieniä askareita, pelataan pelejä, ulkoillaan. Asiakkaita on keskimäärin 25 päivässä.  

 

Henkilökuntaa on vastaava ohjaaja, jonka työaika on puolet asuntolassa ja puolet työtoiminnassa. 

Asuntolassa on kaksi hoitajaa aamussa, kaksi-kolme illassa ja yössä yksi ja työtoiminnassa kolme      

työntekijää. Henkilökunta on ollut pysyvää ja sitoutunutta. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto kiitti Tuula Jussilaista esityksestä ja lähetti terveisiä 

henkilökunnalle hienosta työstä mitä tekevät.  

 

 

 

6)        Toriakatemian/ Asiakasraadin järjestäminen 

 

              Työvaliokunnassa otettiin esille tilaisuuden järjestäminen ikäihmisille, jotta he voisivat sanoa 

              mielipiteensä hyvistä sosiaali - ja terveyspalveluista. Tilaisuus järjestettäisiin jokaisessa kunta- 

              keskuksessa kesän aikana toripäivinä, jossa vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet olisivat    

              paikalla kuuntelemassa kuntalaisten mielipiteitä. Tilaisuudet olisivat vapaata keskustelua, ei saa 

              olla liian virallisia. Jokaisen kylän jäsenet kantavat vastuun oman kylän tapahtumasta. Tilaisuu- 

              dessa olisi myös palautelaatikko, johon voi kirjallisena jättää mielipiteensä asioista. 

              Ilmoitukset tilaisuudesta laitetaan viikkolehden menovinkkipalstalle, kunnan nettisivuille,  

              kunnan facebook-sivuille sekä viikkolehden kesälehteen seurakunnan palstalle. 

 

              Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti järjestää kokeiluna kerran kesän aikana joka kunta- 

              keskuksessa kyseisen tilaisuuden. Päiviksi ja vastuuhenkilöiksi sovittiin seuraavat: 

 

              13.6   Kyrö (toripv)         vastuuhenkilö Sinikka Hutko   

        30.6   Yläne(säpinät)       vastuuhenkilö Heimo Pohjanpalo 

         3.8    Riihikoski (toripv) vastuuhenkilö Marja-Liisa Virtanen 

                                                           

 

7)        Kokouspalkkioiden maksaminen 

  

       Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 9.4.2018 kokouksessaan. Päätösehdotuksena oli, että kh toteaa,    

             että vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä hallinto- 

             säännön 17 luvun säännökset koske vaikuttamistoimielimiä. Ensi vuoden talousarvion   

             valmistelun yhteydessä selvitetään mahdollisten kokouspalkkioiden maksamisperusteet. Vanhus-     

             ja vammaisneuvoston tulee huomioida toiminnassaan kunnan talousarvioon varatun määrärahan  

             riittävyys ja  jatkossa myös kunnan talousarvion valmisteluaikataulu. 

 

            

        

            Pöytäkirjan tarkastajien merkintä      
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            Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus oli, että asia otetaan uudelleen valmisteltavaksi, jonka  

            kunnanhallitus hyväksyi. 

 

            Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli pitkään asiasta ja jää odottamaan kunnanhallituksen  

            päätöstä asiasta.    

 

 

8)      Muut asiat 

 

           Timo Jytilä toi esille vessapassin ja henkilökohtaisen avustajan tarpeen 

           Vessapassin tarkoituksena on helpottaa pääsyä välittömästi lähimpään vessaan. Vessapassilainen 

           voi päästää esim. henkilökunnan, inva-WC:hen, maksulliseen yleisövessaan, johon vessapassin  

           haltijan tulisi päästä ilmaiseksi. Tavoitteena on näin laajentaa sairastavien elinpiiriä ja parantaa 

           heidän elämänlaatuaan. Vessapassi-tarra yleisessä vessassa voi toimia myös viestinä muille  

           vessankäyttäjille siitä, että korttia näyttävällä henkilöllö on nopeaa WC:hen pääsyä edellyttävä 

           sairaus. Kauppiaille suositellaan tarraa ” Meillä käy vessapassi”, joka kertoo, että vessapassin 

           haltija on tervetullut käyttämään liikkeen vessaa. 

           Henkilökohtaisen avustajan saaminen lomilla ja sairastapauksissa on hankalaa. Avustajakeskuk- 

           sesta ei saa apua äkillisissä tapauksissa, jossain kunnissa on hyödynnetty vapaaehtoisjärjestöjen 

           edustajia avustajina. Tehdään aloite perusturvalautakunnalle, miten saataisiin lyhytaikaisia 

           avustajia vammaisten käyttöön. 

 

           Loimaan Sarkamuseossa oli Kompassi-hankkeen esitys, missä mennään tällä hetkellä. Osa 

           neuvoston jäsenistä oli kuuntelemassa tilaisuutta. Siellä oli tullut esille nettisivusto: 

           asiaksneuvonta.fi, johon kannattaa käydä tutustumassa. 

 

           Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma oli ollut perusturvalautakunnassa. Vanhus- ja vammais-  

           neuvosto oli pettynyt, koska heitä ei oltu huomioitu suunnitelmaa tehdessä. 

 

           Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee aloitteen kunnanhallitukselle, jotta asioita tuotaisiin jo  

           suunnitteluvaiheessa neuvostolle tiedoksi ja käsiteltäväksi.      

 

 

9)     Seuraava kokous  

 

Seuraava kokous on 24.8.2018  klo 9.30  Kotikarpalossa, Kyrössä 

 

10)     Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00   
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Heimo Pohjanpalo   Tiina Vesanto 

Puheenjohtaja     sihteeri 

 

 

 

 

 

            Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

 

 

           Seija Lempiäinen   Marja-Liisa Virtanen 

 


