PÖYTYÄN KUNTA
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

Aika:

3.12.2020 klo 9.30-11.01

Paikka:

Sähköinen kokous, Teams-kokous

Paikalla:

Auranmaan kansalliset seniorit/Veikko Rantala
Pöytyän sotaveteraanit/ Marja Viitanen
Eläkeliiton Karinaisten yhdistys/Jaakko Mäkelä
Eläkeliiton Pöytyän yhdistys/Marja-Liisa Virtanen (poistui klo 10.20)
Eläkeliiton Yläneen yhdistys/Heimo Pohjanpalo
Yläneen Eläkkeensaajat ry/Eino Salo
Kyrön seudun sotaveteraanit/ Touko Verho
Sotainvalidien Veljesliiton V-S piirin Pöytyän alue/Leena Niemi
Pöytyän kansanterveystyön ky/Merja Männikkö
Pöytyän kunta/ Toivo Miinalainen
Pöytyän kunta/ Sinikka Hutko
Pöytyän seurakunta/Minna Majuri-Kiiski
Lounais-Suomen neuroyhdistys/ Timo Jytilä
Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistys/Seija Lempiäinen
Pöytyän kunta/ Tiina Vesanto
Kiiski Eveliina (§5)
Rantanen Sari (§5)
Lähteenmäki Kaija (§5)
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1) Kokouksen avaus
Kokouksen avasi vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Heimo Pohjanpalo

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 26.11.2020
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
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Hutko Sinikka ja Jytilä Timo
Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4) Esityslistan hyväksyminen
Perusturvajohtaja esitti ehdotuksen työjärjestykseksi, että asiantuntijasairaanhoitaja Sari Rantanen
aloittaa ja sen jälkeen jatkaa ruokapalvelupäällikkö Kaija Lähteenmäki ja lopuksi
perusturvajohtaja Eveliina Kiiski.
Käsitellään pykälät 5 ja 6 yhdessä.
Ehdotus hyväksyttiin.

5) Perusturvajohtajan esittäytyminen, perusturvan tilannekatsaus sekä kotiin kuljetettavien
aterioiden tilanne.
Asiantuntijasairaanhoitaja Sari Rantanen kertoi 1.10.2020 tulleesta uudesta vanhuspalvelulaista,
johon oli tullut uudet henkilömitoitukset koskien kunnan ympärivuorokautista tehostettua
palveluasumista. Välilliset työtehtävät (siivous, pyykkihuolto, ruuanvalmistukseen liittyvät työt,
sekä yksikön esimiehen hallinnollinen työ) erotetaan jatkossa henkilöstömitoituksesta.

Pöytäkirjan tarkastajan merkinnät

.
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Ruokapalvelupäällikkö Kaija Lähteenmäki kertoi, että 22.9.2020 alkaen kotipalveluateriat
toimitetaan kylminä. Asiakasmäärä on laskenut vähän. Neuvosto kertoi heille tulleista
palautteista mm. ruuan laadusta ja määrästä.
Perusturvajohtaja Eveliina Kiiski esittäytyi ja esitti perusturvan ensi vuoden talous- ja
toimintasuunnitelman.
6) Pöytyän nuorisovaltuuston ja vanhus-ja vammaisneuvoston tekemä aloite.
Vaikuttajaryhmien tekemät aloitteet olisi luettavissa kunnan kotisivuilla. LIITE 1
Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi aloitteen ja laittaa sen eteenpäin kunnanhallitukselle.
7) Kevään 2021 kokousaikataulut
Työvaliokunta ehdottaa neuvostolle seuraavia kokousaikatauluja kevääksi 2021
Neuvosto:
Työvaliokunta:
29.1 klo 9.30
15.1 klo 9.00
26.3 klo 9.30
11.3 klo 9.00
28.5 klo 9.30
18.5 klo 14.00
Neuvosto hyväksyi ehdotetut kokousaikataulut.

8) Muut asiat
-

Koronan jatkuessa kunta lähettää kaikille yli 70-vuotiaille henkilökohtaisen kirjeen.

-

Seurakunta järjestää take away-puurotarjoilun seuraavasti:
to 10.12 klo 10-12 Riihikosken seurakuntatalo
to 10.12 klo 13-15 Kyrön seurakuntakoti
pe 11.12 klo 10-12 Yläne kirkko
pe 11.12 klo 13-15 Oripää, Osuuspankki

-

Merja Männikkö esitteli kunnan nettisivuilla olevaa koronatiedotetta.

Pöytäkirjan tarkastajien merkintä
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9) Seuraava kokous
Seuraava kokous 29.1 2021 klo 9.30. Kokoustapa ilmoitetaan myöhemmin

10) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja toivotti kaikille hyvää joulunalusaikaa ja päätti kokouksen klo 11.01

Heimo Pohjanpalo
Puheenjohtaja

Tiina Vesanto
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sinikka Hutko

Timo Jytilä

Pöytyän nuorisovaltuuston ja Pöytyän vanhus- ja vammaisneuvoston aloite kunnanhallitukselle

Kunnan päätöksenteossa on keskeistä, että toimintatavat sekä päätökset ovat avoimia ja julkisia.
Tämä takaa sen, että kaikilla kuntalaisilla sekä toimielimillä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua
ja seurata päätöksentekoa. Avoimuusperiaatteeseen lukeutuu muun muassa se, että
kunnanvaltuuston asiakirjat ovat julkisia. Pöytyän kunnassa tämä toteutuu hyvin muun muassa sen
kautta, että kunnanvaltuuston esityslistat sekä pöytäkirjat on kunnan sivuilla luettavissa, samoin
valtuutettujen tekemät aloitteet. Sen sijaan kunnan muiden vaikuttajaryhmien, Nuorisovaltuuston ja
Vanhus- ja vammaisneuvoston tekemät aloitteet eivät löydy nettisivulta eivätkä kuntalaiset pääse
niitä näkemään.

Pöytyän nuorisovaltuusto sekä Pöytyän vanhus- ja vammaisneuvosto ovatkin yhteistyössä päättäneet
osoittaa kunnanhallitukselle seuraavalaisen viestin. Toivomme, että vaikuttajaryhmien tekemät
aloitteet olisi luettavassa kunnan kotisivulla. Tämä toisi helposti ja nopeasti kuntalaisten tietoon
ryhmien tekemät aloitteet sekä edistäisi päätöksenteon avoimuutta. Aloitteet ovat molempien
vaikuttajaryhmien keskeinen tapa vaikuttaa. Niiden kautta ryhmät voivat tuoda esille ja päätettäväksi
ajankohtaisia, tärkeinä pitämiään asioita. Näiden tietojen ei kuuluisi jäädä vain ryhmien sisäiseksi
asiaksi, vaan olla kuntalaisten tavoitettavissa.

On tärkeää huomioida että nuorten, ikäihmisten ja vammaisten ääni kuuluu kunnan päätöksenteossa.
Aloitteiden julkisuus olisi yksi konkreettinen toimi, jolla edistetään ryhmien kuulemista nykyistä
paremmin. Kunnan tulee toimia läpinäkyvällä tavalla, jotta jokaisen kuntalaisenon mahdollista saada
tietoa, osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin.
Pöytyä 22.11.2020
Yhteistyöterveisin
Ada Nyman

Heimo Pohjanpalo

Pöytyän nuorisovaltuuston

Pöytyän vanhus- ja vammaisneuvoston

puheenjohtaja

puheenjohtaja

