PÖYTYÄN KUNTA
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

Aika:

31.1.2020 klo 9.30- 11.10

Paikka:

Kotikarpalo, Talvitie 1, 21800 Kyrö

Paikalla:

Auranmaan kansalliset seniorit/Veikko Rantala
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, poissa
Pöytyän kunta/ Toivo Miinalainen
Pöytyän kunta/ Sinikka Hutko
Pöytyän seurakunta/Minna Majuri-Kiiski
Lounais-Suomen neuroyhdistys/ Timo Jytilä, poissa
Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistys/Seija Lempiäinen
Pöytyän kunta/ Tiina Vesanto
Kunnanhallituksen puh.joht. Rauno Kajander (läsnä § 5)
Kunnanvaltuuston puh.joht. Pentti Wärri (läsnä § 5)
Hallintojohtaja Paula Pekkola (läsnä § 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 23.1.2020
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: Lempiäinen Seija ja Majuri-Kiiski Minna
Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa
Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4) Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista esitetyssä muodossa

5) Kunnanhallituksen ja- valtuuston puheenjohtajat sekä hallintojohtaja
Kunnan edustajat antoivat aluksi katsauksen kunnan ajankohtaisiin asioihin. Keskusteltiin
vanhus- ja vammaisneuvoston sekä kunnan nykyisestä yhteistyöstä ja miten sitä voitaisiin
kehittää kuntalaistemme parhaaksi.

6) Toimintakertomus vuodelta 2019
Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2019. LIITE 1

Pöytäkirjan tarkastajan merkinnät
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7) Aloitteet
Vanhus- ja vammaisneuvosto kävi läpi aloitelistan, joka hyväksyttiin. LIITE 2

8) Muut asiat
Toimintaterapeuttiopiskelija on kysellyt julkisia tiloja, mihin voisi tehdä
esteettömyyskartoituksen. Neuvosto antoi muutaman ehdotuksen.
Sihteeri antoi uudet vammaispalvelun toimintaohjeet kommentoitavaksi jäsenille.
Kommentit 14.2.2020 mennessä.
Vanhus- ja vammaisneuvosto teki aloitteen kunnanvaltuuston kokousten videoinnista. LIITE 3
Sairaanhoitaja Sari Rantanen tekee opinnäytetyönään kehittämissuunnitelman vanhustenhuoltoon.
Omaishoitajille tehdään kevään aikana kysely vapaapäivien vietosta

9) Seuraava kokous
Seuraava kokous 26.3.2020 klo 9.30 Luontokapinetti, Yläne

10) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10

Heimo Pohjanpalo
Puheenjohtaja

Tiina Vesanto
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Seija Lempiäinen

Minna Majuri-Kiiski

LIITE 1
Pöytyän kunta
Vanhus- ja vammaisneuvosto
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Pöytyän kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui vuonna 2019 kuusi kertaa.
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäseninä ovat Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit; Marja
Viitanen, Pöytyän sotaveteraanit; Touko Verho, Kyrön seudun sotaveteraanit; Jaakko Mäkelä,
Eläkeliiton Karinaisten yhdistys; Marja-Liisa Virtanen, Eläkeliiton Pöytyän yhdistys; Heimo Pohjanpalo,
Eläkeliiton Yläneen yhdistys; Eino Salo, Yläneen eläkkeensaajat; Leena Niemi, Sotainvalidien
Veljesliiton Varsinais-Suomen piirin Pöytyän alue; Merja Männikkö, Pöytyän kansanterveystyön
kuntayhtymä (poissa 1.1-31.1.19 sijaisena varajäsen Tarja Pajula) ; Minna Majuri-Kiiski, Pöytyän
seurakunta; Seija Lempiäinen, Lounais-Suomen allergia- ja astmaliitto; Timo Jytilä, Lounais-Suomen
neuroyhdistys ; Sinikka Hutko, Pöytyän kunta; Toivo Miinalainen, Pöytyän kunta; Tiina Vesanto,
Pöytyän kunta.
Puheenjohtajana on toiminut Heimo Pohjanpalo, varapuheenjohtajana Sinikka Hutko ja sihteerinä Tiina
Vesanto.
Työvaliokuntaan kuului: Heimo Pohjanpalo, puheenjohtaja; Sinikka Hutko varapuheenjohtaja; Merja
Männikkö (poissa 1.1-31.1.19, tilalla varajäsen Minna Majuri- Kiiski), Seija Lempiäinen ja Tiina
Vesanto, sihteeri.
Työvaliokunta kokoontui vuoden 2019 aikana seitsemän kertaa.
Liikenneturvallisuustyöryhmään kuului: Kyröstä Jaakko Mäkelä ja Tarja Pajula (1-31.1.2019) sekä Merja
Männikkö (1.2.2019-), Riihikoskelta Leena Niemi ja Marja Viitanen sekä Yläneeltä Eino Salo ja Timo
Jytilä. Työryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana kaksi kertaa
Ajankohtaista sote – ja maakuntauudistuksesta järjestöille –tilaisuus 16.1.2019 Turun virastotalolla.
Siihen osallistui seitsemän jäsentä.
Vanhusneuvostot vaikuttajina tulevassa maakunnassa –koulutus Ruissalossa 5.2.2019. Siihen osallistui 6
jäsentä ja yksi varajäsen.
Helmikuun kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2018. Neuvosto antoi kannanoton
Yläneen päiväkodin rakennuspaikasta.
Maaliskuun kokouksessa oli kunnanjohtaja Anu Helin kertomassa kunnan asioista. Neuvosto keskusteli
myös vaalipaneelin kieltämisestä Yläneen Kartanokodissa. Neuvosto päätti myös, ettei se järjestä
edunvalvonta-tilaisuutta, koska kansalaisopisto oli järjestänyt kaksi-osaisen tilaisuuden. Neuvosto
organisoi kuljetuksen kyseisiin tilaisuuksiin. Neljä jäsentä osallistui Turun kaupungin vanhusneuvoston
järjestämään keskustelutilaisuuteen aiheena ”Ikäihmiset- kuluerä vai voimavara?” Maaliskuun
perusturvalautakunnan kokouksen alussa oli Kuntokodin, Akutiimin sekä kotihoidon esitys, johon myös
vanhus- ja vammaisneuvosto oli kutsuttu. Tilaisuuteen osallistui 9 jäsentä.

Toukokuun kokouksessa Outi Korpelainen Muistiluotsista oli kertomassa muistiasioista. Heli Tuominen
kertoi kotihoidon laskutuksesta. Neuvosto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2018.
Neuvosto antoi kannanoton hyvinvointisuunnitelmaan, jossa puheenjohtaja oli ollut suunnittelussa
mukana. Sovittiin myös kesän 2019 toripäivät sekä syksyn 2019 kokousajat.
Kesäkuussa järjestettiin Kyrössä ja Yläneellä sekä elokuussa Riihikoskella toritapahtumien yhteydessä
tilaisuus, jossa kuntalaisilla oli mahdollisuus tulla juttelemaan neuvoston jäsenten kanssa ajankohtaisista
ikäihmisten ja vammaisten asioista. Päivien yhteydessä kyseltiin kirjallisesti kuntalaisten ajatuksia.
Kunnanhallitus nimesi Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet vuosiksi 2019-2021. Kunnanhallitus pyysi
teknistä johtajaa nimeämään edustajan vanhus- ja vammaisneuvoston liikenneturvallisuustyöryhmään.

Elokuun kokouksessa laadittiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Neuvosto teki
aloitteen, että perusturvajohtajan paikka laitettaisiin heti auki. Neuvosto teki myös toisen aloitteen
palvelukeskusten keittiöiden säilyttämisestä. Neuvosto kutsui perusturvalautakunnan sekä lapsi-ja
perheneuvoston jäsenet yhteiseen iltaan Kalikkaan. Tilaisuuteen osallistui yksi jäsen lapsi- ja
perheneuvostosta sekä kaksi perusturvalautakunnan jäsentä sekä vanhus-ja vammaisneuvostosta yhdeksän
jäsentä.
Syyskuussa työvaliokunta keräsi vanhustenviikon tapahtumia lehteen laitettavaksi.
Lokakuun kokouksessa rakennustarkastaja Petri Lehtonen kertoi kunnan liikenneasioista. Käytiin läpi
myös kesäkiertueen kyselyjen vastauksia. Tyytyväisiä oltiin lähipalveluihin ja parannettavaa löytyy
liikenteestä, vaikuttamisesta kunnan päätöksiin sekä yksinäisyys ja päätettiin jatkaa kesäkiertuetta.
Puheenjohtaja oli hankkinut kolme ”Vanhuusko arvokasta”-kirjaa jäsenten luettavaksi. Kirjat lahjoitetaan
myöhemmin kirjastoihin.
Marraskuussa kahdeksan jäsentä osallistui Yläneen luontokapinetissa Valtionvarainministeriön
järjestämään Vanhusneuvostopäivään etänä. Eläkeliiton järjestämän vanhusneuvostopäivään
Lehmirannassa, Salossa 13.11.2019 osallistui kahdeksan jäsentä. Marraskuun kokouksessa oli mukana
Varsinais-Suomen perhehoitoyksikön perhehoidonkoordinaattori Maaret Haverinen kertomassa
perhehoidosta. Sovittiin kevään 2020 kokouspäivät. Puheenjohtaja toi esille Eläkeliiton VarsinaisSuomen piirin kannanoton asiakasmaksujen korotuksesta vuodelle 2020. Pöytyän vanhus- ja
vammaisneuvosto puolsi kannanottoa.

Vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteet 2018Aloite ja tehdyt toimenpiteet
26.1.2018

KYRÖN ALIKULUN ESTEETTÖMYYS
Suullisesti puhuttu tekniselle toimelle

5.3.2018

KOKOUSPALKKIOIDEN MAKSAMINEN VANHUS- JA
VAMMAISNEUVOSTOLLE

LIITE 2
Käsittely jatkuu/
loppuun käsitelty
Loppuun käsitelty

Loppuun käsitelty

Khall 9.4.2018 § 94
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus, khall päättää,
että asia otetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Khall 28.5.2018 § 132
Khall päättää, että vaikuttamistoimielinten jäsenille maksetaan matkakulujen lisäksi
kokouspalkkiota 30e/kk. Työvaliokunnan kokouksista ei
makseta palkkiota.
3.4.2018
10.12.2018

LIUKUESTEIDEN HANKKIMINEN 75- VUOTTA TÄYTTÄNEILLE

Loppuun käsitelty

Khall 17.12.2018 § 286
Valmisteluun perusturvalautakunnalle
Ptltk 16.1.2019 § 3
Ptltk päättää hankkia yli 75-vuotiaille liukuesteet.
22.5.2018

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN SIJAISTEN HANKINTA

Kesken.

Ptltk 13.6.2018 § 72
Perusturvaltk päättää valtuuttaa Pöytyän kunnan
vammaispalveluohjaajan ja avopalveluohjaajan
selvittämään aloitteen mukaisesti kolmannen sektorin
mahdollisuudet avustajatoiminnan sijaisuuksiin
Ptltk 3.4.2019 § 43
Annettu selvitys tiedoksi kunnanhallitukselle.
Khall 6.5.2019 § 121
Khall pyytää lisäselvityksiä vapaaehtoistyön kehittämiseen.
13.2.2019

YLÄNEEN PÄIVÄKODIN RAKENNUSPAIKKA

Loppuun käsitelty

Khall. 11.3.2019 merkitsi saapuneissa päätöksissä ja
kirjelmissä tiedoksi
12.9.2019

PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

16.9.2019

Khall.23.9.2019 §253
Kunnanhallitus antoi lausunnon perusturvajohtajan viran
auki laittamisesta ja perusturvan henkilötilanteesta.
PALVELUKESKUSTEN KEITTIÖIDEN SÄILYTTÄMINEN

Loppuun käsitelty

LIITE 3

Pöytyän
Kunnanhallitus / Kunnanvaltuusto
31.1.2020
ALOITE
Kunnanvaltuuston kokousten videointi
Pöytyän vanhus- ja vammaisneuvosto esittää, että valtuuston kokoukset videoidaan suorina lähetyksinä.
Kokousten jälkeen video arkistoidaan kunnan internetsivulle, josta niitä voi myöhemminkin katsoa.
Vanhus- ja vammaisneuvosto kiinnitti huomionsa erityisesti niihin kuntalaisiin, jotka eivät sairauden
vammaisuuden, liikuntarajoitteisuuden tai ikään, sekä esim. työesteiden johdosta pääse seuraamaan
kokousta paikan päälle. Kunnanvaltuuston kokouksien seuraaminen netissä tuo myös vammaisille
henkilöille yhdenvertaisuutta, tällä voidaan parantaa YK:n vammaissopimuksen, artiklan 29 henkeä
kunnassamme.
Pöytyän kunnan pitkät välimatkat sekä joukkoliikenne yhteyksien puuttuminen, voi osaltaan vaikeuttaa
kuntalaisten pääsyä seuraamaan valtuuston kokouksia.
Videoinnin tavoitteena on lähentää kuntaa ja kuntalaisia, sekä samalla avata kunnan työskentelyä ja
päätöksentekoa. Samalla se lisää tietoutta kuntademokratiasta ja tuo samalla uutta palvelua kuntalaiselle.
Kokousten videointi parantaa samalla myös valtuutettujen päätösten avoimuutta kuntalaisen suuntaan ns.
”sanat ja teot” periaatteella.
Videoinnilla voi myöskin olla myönteinen merkitys uusien politiikkaa harkitsevien henkilöiden
saamisella mukaan yhteiseen kunnalliseen päätöksentekoon.
Teknisenä haasteena videoinnissa tulee olemaan valtuustosalien äänentoiston parantaminen, kamera
mikrofonilla tai salimikrofonilla, äänentoisto ei kuitenkaan ole riittävän laadukas.
Kuntalain 29§ mukaan; ” Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava
huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet. Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen
käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä
palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden
käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätöksen vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin
päätöksen valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.
Kuntalain 101§ mukaan; ” Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai
asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi
jossakin asiassa toisin päätä.”
Pöytyän vanhus- ja vammaisneuvosto toivoo aloitteen johdosta myönteistä päätöstä.
Pöytyän vanhus- ja vammaisneuvoston

Pj __________________________
Heimo Pohjanpalo

