PÖYTYÄN KUNTA
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

Aika:
Paikka:

26.3. 2021 klo 9.30 – 11.19
Sähköinen kokous, teams-kokous

Paikalla:

Auranmaan kansalliset seniorit/Veikko Rantala, poissa
Pöytyän sotaveteraanit/ Marja Viitanen
Eläkeliiton Karinaisten yhdistys/Jaakko Mäkelä
Eläkeliiton Pöytyän yhdistys/Marja-Liisa Virtanen
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 (saapui klo 10.09)
Pöytyän kunta/ Toivo Miinalainen
Pöytyän kunta/ Sinikka Hutko
Pöytyän seurakunta/Minna Majuri-Kiiski, poissa
Lounais-Suomen neuroyhdistys/ Timo Jytilä
Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistys/Seija Lempiäinen
Pöytyän kunta/ Tiina Vesanto
Pöytyän srk/ Pauliina Soikkeli-Viitamäki, varajäsen
Rantanen Sari ( paikalla § 5)

(1)

(2)
1) Kokouksen avaus
Kokouksen avasi vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Heimo Pohjanpalo
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 17.3.2021
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
Valittiin kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Toivo Miinalainen ja Jaakko Mäkelä
Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja pöytäkirjan tarkastaja kuittaa pöytäkirjan tarkastetuksi
sähköpostiviestillä avopalveluohjaajalle.
4) Esityslistan hyväksyminen
Esityslistassa oli sairaanhoitaja Tiina Väliviidan esittäytyminen, mutta hän ei päässyt osallistumaan
kokoukseen. Tämä pykälä poistettiin.
Esityslista hyväksyttiin esitetyin muutoksin .
5) Asiantuntijasairaanhoitaja Sari Rantanen kertoo tehdyistä asiakastyytyväisyys kyselyistä sekä
vanhustenhuollon kehittämissuunnitelmasta
Sari Rantanen kertoi palvelukeskuksissa ja kotihoidossa tehdyistä asiakastyytyväisyyskyselyistä.
Pääosin vastaajat olivat tyytyväisiä palvelukeskusten ja kotihoidon toimintaan. Asumispalveluihin ja
kotihoitoon tehtiin kehittämissuunnitelmat vastausten perusteella. Kyselyt on tarkoitus tehdä jatkossa
vuosittain.
Sari Rantanen kertoi vanhustenhuollon kehittämissuunnitelman tilannekatsauksen. Suunnitelmasta jo
muutamia osioita (mm, intervallikäytännöt, kotikuntoutusta ja muistipolun hoitopolkua) työstetään ja
lähdetään kokeilemaan käytäntöön.
6) Vanhus ja vammaisneuvoston toimintasääntö vuosille 2021-2025
Työvaliokunta esittää muutoksia toimintasääntöön. Liitteenä korjattu esitys toimintasäännöstä.
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli asiasta. Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanoon
haluttiin tarkennus, että Pöytyän ja Kyrön sotaveteraanit yhdessä päättävät edustajansa neuvostoon.
Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi muutosehdotukset.

7) Lausunto Ikääntymispoliittisesta ohjelmasta
Työvaliokunta ehdottaa alla olevia muutoksia ohjelmaan.
a) Aluksi: Laatusuositus: Miten Pöytyän kunta varmistaa laadun, miten saadaan tieto
kentältä. Haluavat rautalangasta mallin, miten tämä toteutetaan.
b) Kohta 3.5 ja viimeinen virke: Enemmän pitää avata vapaaehtoiskohtaa. Mitä erilaisia
toimintoja järjestetään, ketkä järjestävät (nyt nimetty vain muutama)
c) kohta 3.7: kuka kuuluu moniammatilliseen tiimiin ja kokoontuuko tämä tiimi aina
jokaisen palvelutarpeen tekemisen yhteydessä.

kohta 3.9: Sap, mitä tarkoittaa ja mistä lyhennys tulee
kohta 5.1.3: Rai, mistä sanoista lyhennys tulee
kohta 5.1.6.3: kuka kutsuu palaverit koolle ja sos.puolen pitää olla edustettuna
kohta 5.3: Poistetaan lause: vanhus- ja vammaisneuvoston tekemä kuntalaiskysely
tehtiin vuonna 2019. Tilalle: Vanhus- ja vammaisneuvosto on tehnyt torikyselyjä
ikääntyvien palveluista kerran kesässä joka kuntakeskuksessa. Kuka järjestää
seniorimessut???, kirjata mikä taho tai tahot yhdessä.
h) kohta 6: lisätään vanhusneuvosto kohdalle vanhus- ja vammaisneuvosto.
d)
e)
f)
g)

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli ohjelmasta ja hyväksyi työvaliokunnan tekemät
muutosehdotukset
8) Muut asiat
* Sinikka Hutko kertoi muistiasiakkaan hoitopolusta missä mennään tällä hetkellä.
* Sihteeri luki perusturvalautakunnan päätöksen: Vanhus- ja vammaisneuvoston aloite
turvapuhelimista
* Sihteeri luki perusturvalautakunnan päätöksen: Aloite henkilökohtaisesta avustajan sijaisesta
* Merja Männikkö kertoi korona rokotusten tilanteesta. Parhaillaan rokotetaan 70+. Aikoja on vielä
ensi viikolle varattavissa. Varauksen voi tehdä terveyskeskuksen nettisivuilla tai soittamalla
terveyskeskukseen.
* Kyseltiin myös miten sellaiset henkilöt, joilla ei ole nettiä tai puhelinta, voivat varata ajan. Merja
lupasi selvittää asiaa.
* Sairaanhoitaja Tiina Väliviita on sijaisena vammaispalveluissa ja parhaillaan haastatellaan
vammaispalvelujen sosiaaliohjaajaa.
9) Seuraava kokous
Muutosehdotus seuraavaksi kokousajaksi ti 25.5.2021 klo 9.30
Neuvosto hyväksyi muutoksen ja seuraava kokous on ti 25.5.2021 klo 9.30 Teams-kokous
10) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.19 ja toivotti kaikille oikein hyvää pääsiäistä.

Heimo Pohjanpalo
puheenjohtaja

Tiina Vesanto
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Toivo Miinalainen

Jaakko Mäkelä

LIITE 1

PÖYTYÄN KUNNAN VANHUS – JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ
VUOSILLE 2021-2025
1 § TARKOITUS
Pöytyän kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto on Pöytyän kunnan ja sen alueella toimivien vanhustyön,
vammaistyön- ja eläkeläisyhdistysten yhteistyöelin, joka edistää vanhusten ja vammaisten asioita
paikallisesti ja valvoo heidän etunsa toteutumista.

2 § TEHTÄVÄT
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on
1. osallistua ikääntyneen ja vammaisen henkilön hyvinvointia koskevien suunnitelmien valmisteluun
sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin (vanhuspalvelulaki 5 §, 6 § ja 11 §,
vammaispalvelulaki 3a§).
2. edistää ikäihmisten ja vammaisen henkilön selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa,
sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa, liikunta-, kulttuuri- ja muussa harrastustoiminnassa sekä
muissa kunnallisissa palveluissa (vanhuspalvelulaki 13 §, vammaispalvelulaki 3§).
3. seurata kunnan alueella vanhusten ja vammaisen henkilön tarpeita sekä edistää palvelujen
kehittymistä ja kunnan päätöksentekoa erityisesti ikäihmisille ja vammaisille tarkoitettujen
palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden
vaikuttavuuden parantamiseksi (vanhuspalvelulaki 9 §, 12 §, 17 §, vammaispalvelulaki 3§, 5§,
6§).
4. vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että iän ja vamman tuomat rajoitukset
otetaan huomioon kaavoituksessa ja kaikessa julkisessa rakentamisessa sekä palvelujen
tuottamisessa (vanhuspalvelulaki § 11, vammaispalvelulaki 6§).
5. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia, ikääntyviä ja vammaisia kuntalaisia
koskevissa asioissa. Päätökset ja aloitteet tehdään enemmistöpäätöksinä (kuntalaki 17 §, 32 §)
6. huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta. Kukin vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen
informoi edustamaansa yhdistystä ja kuntalaisia informoidaan myös paikallislehden välityksellä.
Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat sekä aloitteet ovat julkisesti luettavana internetissä
kunnan kotisivuilla.
7. valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa toimintakertomus.
8. hoitaa kunnanhallituksen sille antamat tehtävät.

3 § VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI
Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen (2 + 2 vuotta) vanhus- ja vammaisneuvostoon viisitoista (15)
varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä kolme (3) kaksi(2) edustaa Pöytyän
kuntaa, yksi (1) Pöytyän seurakuntaa, yksi (1) Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymää, kahdeksan (8)
seitsemän (7) Pöytyän alueella toimivia eläkeläisyhdistyksiä (Auranmaan kansalliset seniorit, Eläkeliiton
Karinaisten, Pöytyän ja Yläneen yhdistykset, Yläneen Eläkkeensaajat, Sotaveteraanien Pöytyän ja Kyrön
yhdistykset, Sotainvalidien Pöytyän yhdistys) ja kaksi (2) neljä (4) vammaisjärjestöjä.
Eläkeläisyhdistysten, vammaisjärjestöjen, Pöytyän kunnan ja seurakunnan ja Pöytyän kansanterveystyön
kuntayhtymän edustajat valitaan asianomaisten toimielimien nimeämistä edustajista.
Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. siten, että toinen heistä on kunnan ja toinen eläkeläisyhdistysten edustaja.

4 § TYÖVALIOKUNTA
Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan työvaliokunnan. Työvaliokunnan tehtävänä on
valmistella asioita vanhus- ja vammaisneuvolle sekä laittaa käytäntöön sen päätöksiä.
Työvaliokunnan suuruudeksi tulee neljä vakinaista jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi
vakinaista jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Sihteeriksi mukaan kutsutaan
perusturvalautakunnan kunnanhallituksen valitsema viranhaltijajäsen.
Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä.
Työvaliokunnan kutsuu koolle vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja tai sihteeri vähintään neljä
vuorokautta ennen kokousta.

5 § KOKOUKSET
Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä varapuheenjohtajan
kutsusta, kuitenkin vähintään neljä (4) kertaa vuodessa.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä mukaan lukien
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Kokousmenettelyyn sovelletaan kunnan hallintosäännön määräyksiä.
Kokoukselle valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
Kokouskutsu on oltava vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenellä viikkoa ennen kokoontumista.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on voi tarvittaessa oikeus kuulla kutsua asiantuntijatahoja, joita voivat olla
kunnan eri hallintoalojen viranhaltijat ja toimihenkilöt ja muut alojensa asiantuntijat. ja määrärahojen
puitteissa koulutusta ja kursseja vanhus- ja vammaisasioissa.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille maksettavan kokouspalkkion ja matkakorvausten suuruudesta
päätetään toimikausittain.

6 § SIHTEERI
Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii kunnan perusturvalautakunnan kunnanhallituksen
nimeämä viranhaltija, jonka tehtävänä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi vanhus- ja
vammaisneuvoston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta.

7 § MUITA SÄÄNNÖKSIÄ
Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii kunnanhallituksen alaisena lakisääteisenä yhteistyöelimenä.
Kunnanhallituksen on huolehdittava vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä
(vanhuspalvelulaki 11 §)
Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii kunnan talousarviossa vuosittain varattavan määrärahan puitteissa ja
laajuudessa.

8 § VOIMAANTULO
Tämä toimintasääntö tulee voimaan kunnanhallituksen hyväksymisen jälkeen.

