
   

 

 

 

 

 

PÖYTYÄN KUNTA 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  11.9.2020 _________1.__ 

 

 

 

 

 

Aika:   11.9.2020 klo 9.30- 11.53 

 

Paikka: Luontokapinetti, 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 

 Jonna Mattila (läsnä §5) 

 Sari Rantanen (läsnä §6) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

PÖYTYÄN KUNTA 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  11.9.2020_________2.__ 

 

      

     1)    Kokouksen avaus  
Kokouksen avasi puheenjohtaja Heimo Pohjanpalo 

 

 

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     

      Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 4.9.2020. 

  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: Leena Niemi ja Eino Salo 

Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

 

4)  Esityslistan hyväksyminen  
Esityslistaan lisättiin §6: Vanhuspalveluiden kehittämishanke/ Sari Rantanen 

Esityslista hyväksyttiin lisäyksineen. 

 

 

5) YAMK-opiskelija Jonna Mattilan haastattelu ikäihmisten päivätoiminnasta. 

Jonna Mattila kyseli neuvostolta heidän mielipidettä päivätoiminnasta. Neuvostolta tuli toiveita, 

että päivätoiminnassa olisi mm. fyysistä toimintakykyä ylläpitäviä toimintoja ja muistiin liittyviä 

aktiviteetteja. Samalla tulisi sosiaalista kanssakäymistä toisten kävijöiden kanssa. Jonna Mattila 

tiedusteli, pystyykö neuvosto vaikuttamaan kunnan esityksiin ja päätöksiin. 

 

 

6) Vanhuspalveluiden kehittämishanke/ Sari Rantanen 

Sairaanhoitaja Sari Rantanen esitteli vanhuspalveluiden kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena 

on, että kunnassa olisi laadukkaat, oikea-aikaiset, asiakkaan tarvetta vastaavat palvelut, jotka 

tukevat asiakkaan toimintakykyä ja kotona asumista. Kehittämiskohteina ovat ennaltaehkäisevät 

palvelut, kotihoito ja asumispalvelut.  

 

 

7)   Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

       Työvaliokunta oli valmistellut toimintasuunnitelmaa vuodelle 2021. (LIITE 1) 

 

 Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2021 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät 



   

 

 

 

 

 

PÖYTYÄN KUNTA 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  11.9.2020 _________3.__ 

 

 

 

8)  Talousarvio vuodelle 2021   

Työvaliokunta oli valmistellut talousarviota vuodelle 2021, jonka sihteeri esitteli. Talousarviossa 

suurimmat menokohdat ovat matkakulut sekä kokouspalkkiot.  (LIITE 2) 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi talousarvion vuodelle 2021 ja esittää sen 

kunnanhallitukselle.                                                                          

     

 

9) Nimeäminen vanhustyön strategiatyöryhmään 

Vanhus-ja vammaisneuvosto nimesi ehdokkaakseen puheenjohtaja Heimo Pohjanpalon sekä 

varalle Marja-Liisa Virtasen. 

 

 

10) Liikenneturvallisuustyöryhmä 

Puheenjohtaja Heimo Pohjanpalo on vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja Loimaan alueen 

liikenneturvallisuustyöryhmässä. Ehdotetaan työryhmälle, että seurakunnasta tulisi myös edustaja. 

 

 

11) Varsinais-Suomen Sote-järjestöjen neuvottelukuntaan edustajan nimeäminen. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto nimesi ehdokkaakseen Timo Jytilän. 

 

 

12) Muut asiat 

- Keskusteltiin, että seuraava neuvoston kokous pidettäisiin Vanhusneuvostopäivän yhteydessä 

21.10 Kyrön Seurakuntakodilla. Päätetään asia myöhemmin, kun saadaan 

vanhusneuvostopäivän aikataulu. 

- Sihteeri luki kunnanhallituksen päätöksen neuvoston tekemään kannanottoon 

” palvelukeskusten keittiöiden säilyttämisestä.” 

- Sihteeri luki kunnanhallituksen päätöksen neuvoston tekemään kannanottoon koskien Pöytyän 

kunnan toteuttamaa soittokierrosta yli 70-vuotiaille kuntalaisille koronapandemian aikana. 

- Missä mennään sosiaali-terveydenhuollon uudistuksessa- tilannekatsaus Turussa, Meri-

Karinassa 28.9  klo 18-20. Tilaisuus on kaikille avoin. 

- Vammaispalvelu/sotematkojen kilpailutus siirtyy vuodella eteenpäin, palataan silloin asiaan 

uudestaan. 

- Sosiaalityön johtajaksi on valittu Jatta Yli-Alho. Pyydetään häntä kertomaan kunnan 

vammaispalveluista. 

- Vanhustenviikon tapahtumista keskusteltiin. Koronapandemian takia tilaisuudet vähissä. 

Yhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan sihteerille, jos järjestävät jotakin.     

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

10)  Seuraava kokous 

 Seuraava kokous on 21.10.2020 Kyrön seurakuntakoti. Aika ilmoitetaan myöhemmin. 

 

 

11)  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimo Pohjanpalo   Tiina Vesanto 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

 

 

             Leena Niemi   Eino Salo  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

      LIITE 1 

 
 
PÖYTYÄN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 

2021 
    

     Tavoite Toimenpide  Toteutus Arviointimittari Onnistuminen 

     Vaikuttavuuden 
lisääminen 

kaikilla 
sektoreilla 
varhaisessa 
vaiheessa, 

vaikuttaminen 
ympäristön 

suunnittelussa 
ja toteutuksessa 

siihen, että 
vanhusten ja 
vammaisten 

liikkumisen ja 
asumisen 

tarpeet otetaan 
huomioon 

Aloitteet, 
lausunnot, mahd. 
työryhmissä olo 

Tarvittaessa 
työvaliokunta 
valmistelee ja 
vanhus-ja 
vammaisneuvosto 
esittää 
kunnanhallitukselle. 

Annetut 
lausunnot, tehdyt 
aloitteet, 
aloitteiden 
etenemisen 
seuranta, 
työryhmät lkm 

Miten 
edenneet 
valmisteluun, 
kirjaus omaan 
excel-
taulukkoon 

  

Kokoontuminen 
vähintään 6 
krt/vuosi 

Kokoontuminen 
joka 
kuntakeskuksessa 
vuorotellen tai 
Teams-kokous   

Kokouskerrat 

  
Työvaliokunnan 
kokoukset 

Työvaliokunta 
kokoontuu tarv.   

Kokouskerrat 

  
Liikenneturvallisuus  
työryhmä 

Työryhmä 
kokoontuu tarv.   

Kokouskerrat 

  

Koulutuksiin 
osallistuminen 
tarvittaessa 

Vanhus- ja 
vammaisneuvosto 

Toteutuminen Koulutuspäivät 



   

 

 

 

 

 

  

Perusturvajohtajan 
katsaus perusturvan 
suunnitelmista ja 
taloudesta sekä 
hoito- ja 
hoivatakuun 
toteutumisesta 

Perusturvajohtaja 
keväällä ja syksyllä 
tai kutsuttaessa 

Toteutuminen, 
saatiinko 
tarvittava tieto 

Toteutuivatko 
käynnit? 

  

Verkottuu                
muiden ympäris-  
tökuntien                 
vanhusneuvos-      
tojen kanssa. 

Vanhus- ja 
vammaisneuvosto 
päättää. 
Tiedonsaantia 
toiminnasta. 
Tapahtumista 
ilmoittelu myös 
muille 
vanhusneuvostoille. 

  

Toteutuiko 
yhteistyö? 

  

Verkottuu 
ikäihmisille 
kohdennettujen 
mahdollisten 
hankkeitten kanssa 

Työryhmiin/          
ohjausryhmiin     
osallistuminen 

Vanhus- ja          
vammaisneu-    
vostolle               
tiedotetaan       
tulevista              
hankkeista. 

Onko 
hankkeista 
tiedotettu 

  

Mahdolliset            
lausunnot kaava-  
suunnitelmiin,       
aloitteiden teko. 

Työvaliokunta/    
vanhus- ja vam-   
maisneuvosto      
antaa lausunnot/ 
tekee aloitteet    
sekä suunnittelun        
alkuvaiheessa      
asianomainen      
virkamies  tie-      
dottaa asiasta. 

Pystyikö vanhus-
ja 
vammaisneuvosto 
vaikuttamaan 
asumisen ja 
ympäristön 
suunnitteluun. 

Kuvataan        
toiminta-       
kertomuk-     
sessa 

  

Valmistellaan        
toimintasuunni-   
telma ja talous-     
arvio  vuodelle      
2022 

sihteeri/pj sekä 
työvaliokunta 
valmistelee 

Ajoissa 
valmistuminen 

Käsittelyn      
toteutumi-    
nen 

  

Valmistellaan         
vuoden 2021           
toimintakertomus 

Sihteeri/pj sekä 
työvaliokunta 
valmistelee 

Ajoissa 
valmistuminen 

Käsittelyn      
toteutumi-    
nen 



   

 

 

 

 

 

  

Yhteistyö eri 
tahojen kanssa, 
sukupolvien välisen 
kanssakäymisen 
lisääminen 

Yhteistyö koulujen, 
päivähoidon, lapsi- 
ja perheneuvoston 
sekä 
nuorisoneuvoston 
kanssa. 

Oliko yhteistyötä? Kuvataan        
toiminta-       
kertomuk-     
sessa 

Osallisuuden 
lisääminen 

Vanhustenviikon 
tapahtumien 
koordinointi ja 
ilmoitteluun 
osallistuminen. 

Työvaliokunta 
valmistelee, 
vanhus- ja 
vammaisneuvosto 
käsittelee 

Toteutuminen? Kuvataan        
toiminta-       
kertomuk-     
sessa 

Tunnettavuuden 
lisääminen 

Vanhus - ja              
vammaisneuvoston 
esittely ja        
pöytäkirjat  nettiin 
ja paperinen esite 
vanhus- ja 
vammaisneu-     
voston toimin-      
nasta sekä 
kesäkiertue joka 
kuntakeskuksessa. 

Sihteeri/atk Viivästymistä? Kuvataan        
toiminta-       
kertomuk-     
sessa 

  Tiedottaminen 
vanhus-ja 
vammaisneuvoston 
lausunnoista ja 
tapahtumista 
kunnassa oleville 
yhdistyksille.  

Sihteeri   Kuvataan 
toimintakerto-
muksessa 

  

Paikallislehtiin 
juttuja 
ajankohtaisista 
asioista. Myös 
kuntalehden 
hyödyntäminen 

Vanhus-ja 
vammaisneuvosto, 
työvaliokunta, 
sihteeri 

Toteutuminen? Kuvataan        
toiminta-       
kertomuk-     
sessa 



   

 

 

 

 

 

  

Tiedotteet vanhus- 
ja 
vammaisneuvoston 
lausunnoista, 
aloitteista ja 
tapahtumisista sekä 
yhteistyö muiden 
neuvostojen kanssa 

Vanhus- ja 
vammaisneuvosto 

Toteutuminen Kuvataan        
toiminta-       
kertomuk-     
sessa 

  

Tarv. 
Lehdistötilaisuuksia 

Vanhus- ja 
vammaisneuvosto 

Toteutuminen? Kuvataan        
toiminta-       
kertomuk-     
sessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

      LIITE 2 

 

TALOUSARVIO VUODELLE 2021 

 

1105   Vanhus- ja vammaisneuvosto 

 

 

4010   Luottamushenkilöiden kokouspalkkio 2520,00 

4350   Painatukset ja ilmoitukset    500,00 

4420   Matkustus- ja kuljetuspalvelut  3000.00 

4440   Koulutukset     600,00 

4500   Toimistotarvikkeet       50,00 

4520   Elintarvikkeet     500.00 

  

 

            Toimintamenot, ulkoiset  7170,00 

 

4482   Sisäiset ateriapalvelut    100,00  

            Toimintamenot, sisäiset 

 

 

            Toimintakate (netto,  ulk + sis)  7270,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


