
   

 

 

 

 

 

        

 

PÖYTYÄN 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  PÖYTÄKIRJA 

    

 

 

Aika:  20. 5. 2022 klo 9.30- 11.56 

 

 

Paikka: Kyrön seurakuntakoti, Kyröntie 67, 21800 Kyrö 

 

                       

Paikalla: Auranmaan kansalliset seniorit/Tapani Kaukovalta,poissa  

 Pöytyän ja Kyrön sotaveteraanit/Touko Verho    

 Eläkeliiton Karinaisten yhdistys/Jaakko Mäkelä 

 Eläkeliiton Pöytyän yhdistys/Marja-Liisa Virtanen,poissa 

Eläkeliiton Yläneen yhdistys/Heimo Pohjanpalo,poissa   

 Yläneen Eläkkeensaajat ry/ Simo Rantanen,poissa  

 Sotainvalidien veljesliiton V-S piirin Pöytyän alue/Leena Niemi  

 Pöytyän kansanterveystyön ky/Merja Männikkö   

 Pöytyän kunta/ Lauri Ojala,poissa 

Pöytyän kunta/ Anneli Rantanen, poissa 

Pöytyän kunta/ Matti Kaurila 

Pöytyän seurakunta/Minna Majuri-Kiiski, poissa 

Lounais-Suomen neuroyhdistys/ Timo Jytilä 

 Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistys/Seija Lempiäinen 

 Loimaan seudun sydänyhdistys/ Sinikka Hutko 

 Pöytyän kunta/ Tiina Vesanto 

 Terhi Jänesniemi, varajäsen 

 Markku Autio, varajäsen 

 Mari Nurminen, varajäsen (osittain paikalla) 
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1)  Kokouksen avaus 

      Ennen kokouksen alkua Kyrön uusi diakoni Mari Nurminen esittäytyi. Sen jälkeen 

       kokouksen avasi vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Timo Jytilä. 

 

 2)  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
       Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 13.5.2022 

       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: Kaurila Matti ja Lempiäinen Seija. 

Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa 

 

4) Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 

 

5) Perusturvan tilanne, va. sosiaaliohjaaja Niklas Oksanen 

Niklas Oksanen kertoi omasta toimenkuvastaan. Hän antoi selvitykset 

kuljetuspalveluista ja mitä ne sisältävät. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluja 

myönnetään henkilöille, joiden liikkumiskyky on merkittävästi alentunut ja se on 

kestänyt vähintään vuoden verran. Sosiaalihuoltolainmukainen kuljetuspalvelu  

myönnetään henkilölle, jolla on hankala liikkumiskyvyn aleneminen. Hakea voi 

suullisesti tai kirjallisesti sosiaalitoimesta. Molempiin hakemuksiin tarvitaan 

lääkärintodistus. Kunnan nettisivuilta löytyy vammaispalveluiden ohjekirja. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto kiitti ja merkitsi tiedoksi Niklas Oksasen esityksen.   

 

6) VATE-esittely (Merja Männikkö) 
Vanhus- ja vammaisneuvosto kuuli Merja Männikön esityksen missä mennään tällä 

hetkellä hyvinvointialueelle siirtymisessä. Esitys liitteenä. 

 

7) Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajien terveiset valtuuston ja lautakuntien 

kokouksista 

Sivistyslautakunta  (Leena Niemi) 

6.4 

- jokainen kokous aloitetaan koronainfosta. 

- tietokonehankinnat kouluille ja kansalaisopistoon 

- varhaiskasvatuksen maksut 

-palvelusetelien hinnantarkistus 

11.5 

- toteutumaraportti 1-3/2022 

- hyväksyttiin kotouttamisohjelma 

- tiloista perittävät maksut 
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Perusturvalautakunta  (Matti Kaurila) 

17.5 

- vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun kilpailutuksen 

aloittaminen. 

- vanhuspalveluiden odotusajat. 

    

Yhteisöllisyyslautakunta  (Seija Lempiäinen) 

20.4 

- vuosiavustukset 

18.5 

- haukkavuoreen uusia laitteita 

- osa-vuosiraportti 

 

Tekninen lautakunta  ( Markku Autio) 

31.3 

- Riihikodin vesikaton maalaus 

- Haukkavuoren kuntoradan parantaminen 

28.4 

- ruokapalveluiden tekemä asiakastyytyväisyyskysely 

 

Valtuusto  (Timo Jytilä) 

- asiat olleet jo lehdessä luettavissa 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi jäsenten terveiset lautakunnista ja valtuustosta 

tiedoksi. Kaikkien lautakuntien ja valtuuston pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan 

nettisivuilla. 

 

8) Tilinpäätös 2021 
Sihteeri kertoi vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilinpäätös on ylijäämäinen 3845€ johtuen 

edelleen koronaepidemiasta.  

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen. 

 

9) Syksyn 2022 kokousaikataulut 
Työvaliokunta ehdottaa seuraavia syksyn kokouspäiviä: 

Työvaliokunta: 22.8, 10.10, 21.11  klo 9 teamsillä 

      Vanhus- ja vammaisneuvosto: 2.9, 28.10, 2.12  klo 9.30 

 

      Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi edellä mainitut kokouspäivät  

 

10) Toritapahtumat kesällä 2022 
Työvaliokunta ehdottaa neuvostolle, että toritapahtumat järjestetään yhdessä Voima 

vanhuuteen hankkeen kanssa.  Päiviksi ehdotetaan seuraavia päiviä: 

Kyrö  22.6 (toripv) 

Riihikoski 1.7 (Vehnämyllyn piha klo 15-18) 

Yläne 2.7 (säpinät)  
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Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi edellä mainitut päivät yhdessä Voimaa 

vanhuuteen hankkeen kanssa sekä lisäsi tapahtumille vastuuhenkilöt.  

Kyröön Sinikka Hutko, Touko Verho, Jaakko Mäkelä, Riihikoskelle Terhi Jänesniemi 

(yhdessä eläkeliiton kanssa) sekä Yläneelle Timo Jytilä ja Heimo Pohjanpalo. Tehdään 

samanlainen kysely tapahtumaan osallistuville henkilöille kuin vuonna 2019. 

 

11) Taksikilpailun lausunto( vapaa-ajan matkat) 
Perusturvalautakunta on aloittamassa sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia 

vapaa-ajan matkojen kilpailutuksen yhdessä Marttilan, Auran, Kosken ja Oripään 

kanssa. Hyvinvointialue on ohjeistanut, että kyseessä olevat matkat tulee kuntien 

kilpailuttaa, jotta palvelu jatkuu 1.1.2023 alkaen. Myös välityspalvelu suunnitellaan 

kilpailutettavan uutena toimintona. Vanhus- ja vammaisneuvostolta pyydetään lausuntoa 

tulevasta kilpailutuksesta 6.6.2022 mennessä.  

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että puheenjohtaja kirjoittaa kannanoton ja lähettää 

sen kaikille jäsenille luettavaksi, jonka jälkeen se toimitetaan perusturvalautakunnalle. 

 

12) Muut asiat 
- thl järjestää vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn palvelukeskusten sekä 

kotihoidon asiakkaille. Palataan asiaan syksyllä, kun tulokset ovat tulleet. 

- hyvinvointialueelta on tullut nimeämispyyntö alueen vanhus- sekä 

vammaisneuvostoon. Neuvosto valitsee yhden jäsenen sekä hänelle varajäsenen 

molempiin neuvostoihin. Halukkaat voivat ilmoittautua Tiinalle sähköpostitse ja valinta 

tehdään syyskuun kokouksessa.  

- sihteeri kertoi perusturvalautakunnan päätöksestä koskien palvelutuotannon 

järjestelyistä iäkkäiden palveluissa ajalla 22.5-31.8.2022. Päätös luettavissa 

perusturvalautakunnan 17.5 pöytäkirjasta, joka on kunnan nettisivuilla. 

- voimaa vanhuuteen hankkeen tiedotustilaisuudet järjestöjen edustajille: 30.5 Yläneen 

luontokapinetti, 31.5 Kyrön valtuustosali sekä 1.6 Riihikosken perusturvantalo. Kaikki 

tilaisuudet ovat klo 17.30-18.30 

 

13) Seuraava kokous 

Seuraava kokous on  2.9.2022 klo 9.30. Paikkana Riihikoski 

 

14) Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.56 

      

 

 Timo Jytilä   Tiina Vesanto 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

 

 Matti Kaurila   Seija Lempiäinen 

 

 



   

 

 

 

 

 

 
 Pöytyän kunta 3.5.2022 10.37.23 

Tammi - Helmikuu  2022         

Talousarvio Tilinpäätös 

 2022 2021 

1105 Vanhus- ja vammaisneuvosto 

 4005 Luottamushenk.kokouspalk. -2 700 -2 250 

 Palkat ja palkkiot -2 700 -2 250 

 Henkilöstökulut -2 700 -2 250 

 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500 -197 

 4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut 0 -98 

 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. -3 000 -816 

 4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal -600 0 

 Muiden palveluiden ostot -4 100 -1 112 

 Palvelujen ostot -4 100 -1 112 

 4500 Toimistotarvikkeet -50 0 

 4520 Elintarvikkeet -500 -59 

 4600 Muu materiaali 0 -4 

 Ostot tilikauden aikana -550 -63 

Aineet tarvikkeet ja tavarat -550 -63 

TOIMINTAMENOT ulkoiset -7 350 -3 425 

 

 TOIMINTAKATE ulk. -7 350 -3 425 

 

 TOIMINTAKATE (ulk. + sis.) -7 350 -3 425 

 

 KOKONAISKUSTANNUKSET -7 350 -3 425 

 

 

 

  



Merja Männikkö
5/2022

Pöytyän Kansanterveystyön Kuntayhtymä
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