
   

 

 

 

 

 

PÖYTYÄN KUNTA 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  17.10.2019 _________1.__ 

 

 

 

 

 

Aika:   17.10.2019 klo 9.30- 10.51 

 

 

Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne 

 

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 

 Petri Lehtonen, Pöytyän kunta  (läsnä §5) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät 



   

 

 

 

 

 

 

PÖYTYÄN KUNTA 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  17.10.2019_________2.__ 

 

 

      

 

     1)    Kokouksen avaus  
Kokouksen avasi puheenjohtaja Heimo Pohjanpalo 

 

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     

      Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 10.10.2019. 

  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:  Touko Verho ja Marja Viitanen 

Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

4)  Esityslistan hyväksyminen  
 Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa 

 

5)   Teknisen toimen puheenvuoro/ Petri Lehtonen 

Rakennustarkastaja Petri Lehtonen kertoi kunnan liikenneturvallisuusasioista, joka herätti   

runsasta keskustelua neuvostossa. Kunta on hankkinut joka kuntakeskukseen nopeusnäytön. 

Keskusteltiin mm.  lausuntojen antamisesta, palvelukeskusten kunnosta sekä kunnan 

invapaikoista.   

        

 Vanhus- ja vammaisneuvosto kuuli teknisen puolen puheenvuoron ja  kiitti Petri Lehtosta     

  käynnistä. 

 

6)  Kesäkiertueen kyselyjen vastaukset   

Työvaliokunta oli käynyt vastaukset läpi. Vastauksia annettiin Kyrössä 8kpl, Riihikoskella 13kpl 

ja Yläneellä 17kpl. Esille nousi seuraavat asiat, joissa parannettavaa: liikenne, vaikuttaminen 

kunnan päätöksiin ja yksinäisyys. Tyytyväisiä oltiin lähipalveluihin. Yhteenveto liitteenä. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi  tiedoksi yhteenvedon kesäkiertueen kyselyn vastauksista  

ja päätti jatkaa kesäkiertuetta edelleen.     

                                                                         

 

        

 

 

 

            Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät 

 



   

 

 

 

 

 

PÖYTYÄN KUNTA 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  17.10.2019 _________3.__ 

 

7)  Muut asiat 

- Perusturvajohtajan viran auki laittaminen 

Asia käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Sihteeri luki kunnanhallituksen 

vastauksen neuvoston aloitteeseen perusturvajohtajan viran auki laittamiseen.  

 

- Vanhusneuvostopäivä 7.11.2019 

Neuvosto osallistuu etänä koulutukseen luontokapinetissa. Ilmoittautuminen sihteerille 

31.10.2019 mennessä. 

 

- Veteraanilaki 1.11.2019 

Sihteeri kertoi uudesta veteraanilaista, joka tulee voimaan marraskuun alussa ja mitä etuuksia 

se tuo kunnan veteraaneille. 

 

- Eläkeliiton vanhusneuvostokoulutus 13.11.2019 Lehmirannassa, Salossa.  Neuvosto järjestää 

yhteiskuljetuksen. Ilmoittautumiset sihteerille 5.11.2019 mennessä. 

 

- Vanhuusko arvokasta- kirja 

Puheenjohtaja on hankkinut kolme kirjaa,  jokaiseen kuntakeskukseen yhden. Kirjat 

lahjoitetaan myöhemmin alueen  kirjastoihin. 

 

- Influenssarokotuspäivät: Kyrö       20.11 klo 8-16 

                                              Yläne      27.11 klo 8-16 

                Riihikoski  2.12 klo 8-18  

 

 

8)  Seuraava kokous 

 Seuraava kokous on 15.11.2019 klo 9.30  Riihikoti, Riihikoski 

 

9)  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.51 

 

 

 

 

 

 

Heimo Pohjanpalo   Tiina Vesanto 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

 

 

             Touko Verho     Marja Viitanen  

 

       



   

 

 

 

 

 

LIITE 1 

 

 Pöytyän Vanhus –ja vammaisneuvoston kesäkiertue 

 29.6.2019 YLÄNE 

(Heimo Pohjanpalo)  

 

Vastauksia yhteensä 17 kpl. 

 

1.  Tiedätkö mikä on vanhus –ja vammaisneuvosto? 

Kyllä  16          En  1 

 

 

2. Mitä omasta mielestäsi voisimme kehittää vanhus –ja vammaisneuvoston toimintaa Pöytyällä? 

Esim. liikenne, esteesttömyys, vaikuttaminen kunnan päätöksentekoon, tiedottaminen. 

-     inhimillisyys palvelujen järjestämiseen 

-     esteettömyys, 2kpl 

-     julkisen sektoria ei saa näivettää 

-     vaikuttaminen kunnan päätöksen tekoon, 4 kpl 

-     lisää tietoa, tiedotus, tukien saanti mahdollisuuksista esim. hoitotuki 

-     terveyden peruspalvelujen säilyttäminen lähellä, terveyskeskus, 2 kpl 

-     turvallisuuden huomioiminen, terveyskeskus 

-     helpottaa elämää myös henkisesti, terveyskeskus 

-     toimitaan lakien mukaan 

-     asukkaiden aktiivisuus 

-     Yläneen Keskus –ja Haverintien kuopat 

-     liikenne 

-     palveluliikenne / liikenne kuntakeskusten välillä 

-     terveyskeskukset säilytettävä Yläneellä ja Riihikoskella 

-     kotisairaanhoito 

-     parantaa kunnan esteetöntä kulkua asunnoissa / toimistot 

   



   

 

 

 

 

 

3. Oletko havainnut muita puutteita näissä asioissa 

- yhdenvertaisuus kaikkien kunnan asukkaiden välillä 

- teiden kunnossapito vaikuttaa liikkumiseen 

- kela-taksin palvelut + hinta 

- henkilökunnan vähäisyys 

- Kartanokodin henkilökunnan vaihtuvuus 

- terveyskeskukset kunniaan joka keskuksessa 

- vanhukset – ja vammaiset jääneet yhteiskunnan ”kulueräksi” 

 

 

4.   Mitkä asiat on hoidettu hyvin Pöytyällä? 

- kouluasiat 

- suht. koht. 

- asuntoasiat 

- luiskat rollaattoreilla ja pyörätuolilla liikkuvilla ihan hyvät 

- terveydenhoito 

- Kartanokoti 

- vammaisten näyttäisi olevan paremmin kuin vanhusten, onko valtion ansiota? 

 

 

5.     Muut mieleen tulevat asiat? 

- yhteisiä viihde tilaisuuksia enemmän 

- hoitakaa vanhusten asiat Pöytyän kunnan alueella hyvin 

- Yläneen kunnantalolla jotain toimintaa 

- yhteisöllisyys, toisistamme välittäminen, monet voivat täältä oppia, 2 kpl 

- näkyvyyttä lisää 

- palvelut pitää todella säilyttää lähellä 

- ei voida mennä raha edellä vaan tarpeet 

- inhimillisyys 

- tarpeeksi hoitajia, hoitaja mitoitus, 2kpl 

- Hyvää kesänjatkoa ja onnea toimintaan. 

 

            Kiitos vastauksistasi! 



   

 

 

 

 

 

Pöytyän Vanhus- ja vammaisneuvoston kesäkiertue 

12.6.2019 Kyrö   

9.8.2019   Riihikoski 

( Merja Männikkö) 

 

Vastaukset  13kpl  Riihikoski yhteenveto 

 

1. Tiedätkö mikä on vanhus- ja vammaisneuvosto? 

Kyllä XXXxxXXXXXXXX 

 

2. Miten omasta mielestäsi voisimme kehittää vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaa Pöytyällä? 

Huomioikaa vapaaehtoistyötä tekevät vanhusten hoitajat 

Jokatavalla voisi kehittää, Pöytyällä kiinnostaa enemmän lapsiperheiden asiat  

Ysieysien tapaan kerhopäivä nuorisotilassa 

Levähdyspenkkejä kävelyteiden varteen 

Kunnanhallitus saisi ottaa vanhusasioihin kantaa hyvin??! 

Yhteiskuljetuksia lisää kunnan eri kohteisiin 

Tehokasta 

Esteettömyys 

Hyvä 

Bussiyhteys Turkuun 

 

3. Oletko havainnut muita puutteita näissä asioissa 

Kunnan päättäjät ohittaa omaiset 

Kirkolla ei ole palveluita ja huono tie kirkonkulmalle, tien pinta huono ja piennar puuttuu 

Selvitys kotona asuvien toimintakyvystä 

iOmashoitajat pitäisi huomioida kuinka arvokasta työtä tekevät 

Vanhusten puolia on pidettävä 

En 

Hoivakodit 

Kaikkia puutteita löytyy aina 

En ole 

 

4. Mitkä asiat on hoidettu hyvin Pöytyällä? 

Huonosti 

Terveyspalvelut toimii todella hyvin 

Terveydenhuolto 

Avosairaala 

Terveydenhuolto, ystävällinen henkilökunta 

Avosairaala 

Terveydenhuolto 

Palvelukeskukset ja kotipalvelu 

Terveyspalvelut sekä kolmannen sektorin toiminta 

Kaikki 

Vammaishuolto on hyvin hoitanut 

tk;n palvelut toimii verrattain hyvin 

Kaikki asiat hoidettu hyvin 

Omaishoito Koitkarpalo, saa apua 

 



   

 

 

 

 

 

              

6. Muut mieleen tulevat asiat 

Kodinhoitajat vaihtuu liian usein 

Turvaranneke maksuttomaksi, liukuesteet talveksi 

Palvelutalon keittiöstä on saanut hyvää ja maukasta ruokaa, keskuskeittiön ruoka pitää olla 

yhtä maukasta laatu ja maku ei saa huonontua 

Perästä kuuluu 

Kotiasumisen tukeminen 

Järjestettyä seniorikuntoutusta voisi lisätä esim 2 x/viikko 

Lisää henkilökuntaa 

Niitä on paljon ei keksi äkkiä 

 

 

 

Vastauksia 8 kpl Kyrö yhteenveto 

 

1.  Tiedätkö mikä on vanhus- ja vammaisneuvosto? 

Kyllä XXXxxX En XX 

 

 2    .Miten omasta mielestäsi voisimme kehittää vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaa Pöytyällä? 

Yksinäisyyden huomiointi 

Toimintaa enemmän, vanhuksille matkoja ja harrastuksia 

Päätöksenteko huonoa sosiaalipuolella 

Enemmän toimintaa ikäihmisille 

Tiedotus 

 

3. Oletko havainnut muita puutteita näissä asioissa 

Alikulku jyrkkä jalankulkijoille 

Ulkolaiset firmat pois terveyspalveluita tuottamasta 

Asiat ei mene eteenpäin tai valitusprosessit on suuret 

Kotihoito kallista 

Kuljetus 

Tiedokulku 

Alikulku liikennenturvallisuus ja näkyvyys 

On saatu palvelua kun on tarvittu, osattu sitä hakea, osaavatko kaikki 

Torisuunnitelma pielessä 

Palvelut häviää 

Ei saa sulkea vuodeosastoa! 

 

4. Mitkä asiat on hoidettu hyvin Pöytyällä? 

Tarvitaan nämä hyvät lähipalvelut 

Säilytetään hyvät terveyspalvelut Kyrössä 

Saanut palvelua kun tarvinnut 

Lääkäri palvelut toimii hyvin 

Kehitysvammahuolto 

Lähipalvelut hyvät esim terveyskeskus 

Kyrön tori 

Lähiaplevlut terveys, toivottavasti pysyy 

Kiva että ulkoilutetaan vanhuksia palveluksekuksesta 



   

 

 

 

 

 

Lähiplavelut 

esteettömyys 

 

5. Muut mieleen tulevat asiat  

Kivoja ystäviä 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


