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Aika:   29.10.2021 klo 9.30-10.53 

 

 

Paikka: Riihikosken seurakuntatalo, Kauppakuja 2, 21870 Riihikoski 

 

Paikalla:      Tapani Kaukovalta, Auranmaan kansalliset seniorit 

 Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton Karinaisten yhdistys, poissa 

 Marja-Liisa Virtanen, Eläkeliiton Pöytyän yhdistys  

 Heimo Pohjanpalo, Eläkeliiton Yläneen yhdistys  

 Simo Rantanen, Yläneen Eläkkeensaajat ry     

 Leena Niemi, Sotainvalidien veljesliiton V-S piirin Pöytyän alue 

 Touko Verho, Kyrön ja Pöytyän sotaveteraanit  

 Seija Lempiäinen, Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistys 

 Merja Männikkö, Pöytyän kansanterveystyön ky 

 Minna Majuri-Kiiski, Pöytyän seurakunta, poissa 

 Sinikka Hutko, Loimaan seudun Sydänyhdistys 

Timo Jytilä, Lounais-Suomen neuroyhdistys  

 Matti Kaurila, Pöytyän kunta 

 Lauri Ojala, Pöytyän kunta 

 Anneli Rantanen, Pöytyän kunta 

 Tiina Vesanto, sihteeri 
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      1)  Kokouksen avaus  
Kokouksen avasi  vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Timo Jytilä 

 

 

      2)  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     

      Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 21.10.2021. 

  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: Merja Männikkö ja Leena Niemi 

Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

 

4) Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Muihin asioihin lisättiin asia Ikäihmisten turvallisuus 

kerros- ja rivitaloissa. 

 

 

5) Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajien terveiset valtuuston ja lautakuntien kokouksista. 

Sivistyslautakunnan kokouksesta 15.9  Leena Niemi kertoi, että siellä oli käsitelty koulu- ja 

nuorisoasioita.  13.10 kokouksessa hän ei ollut läsnä, mutta siellä oli ilmoitus kirjastotoimen 

johtajan irtisanoutumisesta. 

 

Perusturvalautakunnan kokoukset 21.9 ja 12.10 Marja-Liisa Virtanen toi terveiset, että 

lautakunnan jäsenten täytyy paneutua työhönsä. Kunnassa, jotka tarvitsevat perusturvan 

palveluja, saavat niitä. Nuorisoon pitäisi paljon panostaa. Huolena  perusturvan työvoimapula. 

Tarpeellinen lautakunta.  

 

Yhteisöllisyyslautakunta 22.9 Seija Lempiäinen kertoi, että kokouksessa käsitelty hyviä ja 

mielenkiintoisia asioita. Hänelle olivat uusia asioita. 

 

Tekninen lautakunta 30.9 ja  21.10 Heimo Pohjanpalo kehotti kaikkia vastaamaan 

liikenneturvallisuuskyselyyn. Valtuustoaloite levähdyspenkkien hankkimiseksi kävelyreittien 

varrelle ja taajama-alueille. Vanhus- ja vammaisneuvosto on mukana suunnittelussa ja penkkien 

sijoittamisessa. Toivottiin myös, että otetaan huomioon myös se asia, kuka huolehtii penkkien 

kunnosta jatkossa. Heimo otti myös esille sen, että neuvoston asioita vietäisiin 

kunnanhallitukseen tiedoksi. 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät 
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6) Vuoden 2017-2021 aloitteet 

Käytiin läpi edellisen vanhus- ja vammaisneuvoston tekemät aloitteet.  LIITE 1 

 

 

7) Muut asiat 

-Ikäihmisten turvallisuus kerros- ja rivitaloissa. Ikäihmiset unohtavat avaimensa, kuka tulee 

avaamaan ovet, kenellä avain. Selvitellään asiaa enemmän ja palataan tähän asiaan seuraavassa 

kokouksessa. 

-Kotihoidon työaika. Toivottiin, että muutama kotihoidon työntekijä voisi aloittaa ennen 

seitsemää työt. Puheenjohtaja tekee aloitteen kyseisestä asiasta. Palataan asiaan seuraavassa 

kokouksessa.  

-Neuvoston kokouksiin pyydetään ensi vuoden aikana mm. seuraavia puhujia: kunnanhallituksen 

puh.joht, perusturvalautakunnasta sekä kuntayhtymästä edustajat, neuroliitosta puheenjohtaja.  

-Terveyskeskustiedote: kolmas koronarokotus saatavilla yli 60-vuotiaille, joilla on toisesta 

rokotuksesta kuusi kuukautta. Ajan voi tilata rokotuspuhelimesta klo 12-14.  Influenssarokotus 

annetaan viikosta 45 eteenpäin, rokotuspäiviä on joka kuntakeskuksessa.  

- Vesivuodoista keskusteltiin. Mistä katkaistaan ja mistä löytyy sulkijaventtiili. Nämä pitäisi 

kartoittaa joka paikassa. Neuvosto on huolissaan näistä vesijohtojen suluista ja pyydetään, että  

tekninen toimi ryhtyisi välittömästi kartoittamaan näitä.  Neuvosto tekee asiasta lausuman, joka  

toimitetaan tekniselle lautakunnalle. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. 

- Kokouspaikkojen esteettömyydestä keskusteltiin. Kokouspaikkojen pitäisi olla sellaisia, joihin 

kaikki jäsenet pääsevät. Neuvosto tekee aloitteen asiasta, palataan asiaan seuraavassa 

kokouksessa.  

 

 

8) Seuraava kokous   

Seuraava kokous on 3.12.2021  klo 9.30 Yläneen seurakuntatalolla, Kirkkokuja 2 b, 21900 Yläne 

 

 

9) Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.53   

 

 

 

 

Timo Jytilä   Tiina Vesanto 

Puheenjohtaja     sihteeri 

 

             

 

            Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

            Merja Männikkö   Leena Niemi  


