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Aika:   6.9.2021 klo 9.30-10.30 

 

 

Paikka: Kyrön seurakuntakoti, Kyröntie 67, 21800 Kyrö 

 

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, poissa 

 Minna Majuri-Kiiski, Pöytyän seurakunta 

 Sinikka Hutko, Loimaan seudun Sydänyhdistys 

Timo Jytilä, Lounais-Suomen neuroyhdistys  

 Matti Kaurila, Pöytyän kunta 

 Lauri Ojala, Pöytyän kunta, poissa 

 Anneli Rantanen, Pöytyän kunta, poissa 

 Tiina Vesanto, sihteeri 

 Jukka Korpialho, varajäsen 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

PÖYTYÄN KUNTA 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  6.9.2021_________2.__ 

 

 

 

      1)  Kokouksen avaus 
  

Kokouksen avasi  vanhus- ja vammaisneuvoston tämän kokouksen  iältään vanhin jäsen Marja-

Liisa Virtanen. Hän toivotti kaikki tervetulleiksi ja hän toivoi, että vanhus- ja 

vammaisneuvostossa saataisiin vietyä eteenpäin vanhusten ja vammaisten asioita. 

 

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

     

      Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 30.8.2021. 

  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: Sinikka Hutko ja Timo Jytilä. 

Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

Timo Jytilä valittiin vanhus-ja vammaisneuvoston puheenjohtajaksi, joten hänen tilalle 

pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Seija Lempiäinen. 

 

4) Esityslistan hyväksyminen  

 

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa 

 

 

5) Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

toimikaudelle 2021-2025 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan  puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsi puheenjohtajaksi Lounais-Suomen Neuroyhdistyksen Timo 

Jytilän ja  varapuheenjohtajaksi Loimaan Seudun Sydänyhdistyksen edustajan Sinikka Hutkon. 

 

Timo Jytilä kiitti luottamuksesta ja siirtyi johtamaan puhetta tästä eteenpäin. 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät 
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6) Työvaliokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta toimikaudelle 2021-2025 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan työvaliokunnan. Työvaliokunnan tehtävänä 

on valmistella asioita vanhus- ja vammaisneuvostolle sekä laittaa käytäntöön sen päätöksiä. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsi seuraavat henkilöt ja heille varajäsenet työvaliokuntaan:   

 

Jäsen    Varajäsen 

Timo Jytilä   Marja-Liisa Virtanen 

Merja Männikkö   Minna Majuri- Kiiski   

Tapani Kaukovalta  Leena Niemi 

Sinikka Hutko   Simo Rantanen 

 

Työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Jytilä ja varapuheenjohtajaksi Sinikka Hutko. 

Sihteerinä toimii Tiina Vesanto. 

 

7) Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

 

Työvaliokunta oli valmistellut toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022 (liite 1) 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2022. 

 

8) Talousarvio vuodelle 2022  

 

Työvaliokunta oli valmistellut talousarviota vuodelle 2022, jonka sihteeri esitteli. 

Talousarviossa suurimmat menokulut ovat kokouspalkkiot sekä matkakulut.  

Työvaliokunnan esitykseen lisätään yhden jäsenen kokouspalkkiot. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi talousarvion vuodelle 2022 ja esittää sen 

kunnanhallitukselle. 

 

9) Jäsenen ja varajäsenen valitseminen valtuuston, sivistyslautakunnan, 

perusturvalautakunnan, teknisen lautakunnan sekä yhteisöllisyyslautakunnan kokouksiin. 

 

Uudistetussa hallintosäännössä nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto voivat nimetä 

valtuustoon ja lautakuntiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston ja lautakunnan 

kokouksissa lukuun ottamatta salassa pidettävien asioiden käsittelyä.. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsi seuraavat jäsenet ja heille varajäsenet valtuuston ja 

lautakuntien kokouksiin: 

Valtuusto: Timo Jytilä  Matti Kaurila 

Sivistysltk: Leena Niemi  Tapani Kaukovalta 

Perusturvaltk: Marja-Liisa Virtanen Simo Rantanen 

Tekninen ltk: Heimo Pohjanpalo Minna Majuri-Kiiski 

Yhteisöllisyysltk Seija Lempiäinen Jaakko Mäkelä 

 

Pöytäkirjantarkastajan merkinnät 
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10) Muut asiat 

- Vanhusneuvostopäivä 4.11.2021 klo 10-15.30.  Neuvosto päätti osallistua etänä ja paikkana on 

Pöytyän seurakuntatalo. 

- Voimaa vanhuuteen- kunniaksi, terveysliikuntaohjelma. Perusturvalautakunta tekee seuraavassa 

kokouksessa päätöksen mukaan lähdöstä. Vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu hankkeeseen, 

jos Pöytyän kunta pääsee mukaan. 

- Vanhustenviikko 3-10.10.2021. Neuvosto on koonnut joka vuosi listan, mitä eri yhdistykset 

järjestävät ikäihmisille. Päätettiin kerätä myös tänä vuonna. Ilmoitukset sihteerille. 

- Työvaliokunnan syksyn 2021 kokoukset: Sovittiin seuraavat päivät 12.10 sekä 23.11 klo 9.00 

Kokoonnutaan myös tarvittaessa. 

 

 

11) Seuraava kokous   

 

Seuraava kokous on 29.10.2021  klo 9.30 Riihikosken seurakuntatalolla. 

 

12) Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30   

 

 

 

 

Marja-Liisa Virtanen  Tiina Vesanto 

Puheenjohtaja  §1-5  sihteeri 

 

 

 

 

             Timo Jytilä 

             Puheenjohtaja  §6-12 

 

 

            Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

            Sinikka Hutko   Seija Lempiäinen  

 

 

 

       

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

LIITE 1 

 

 

PÖYTYÄN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 
 2022 

     

      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, 
alotteiden 
etenemisen 
seuranta, 
työryhmät lkm 

Miten 
edenneet 
valmisteluun, 
kirjaus omaan 
exell-
taulukkoon 

 

  

Kokoontuminen vähintään 6 
krt/vuosi 

Kokoontumispaik-
ka valitaan joka 
kokouksessa tai on 
teams-kokous. 

  

Kokouskerrat 

 

  Työvaliokunnan kokoukset 
Työvaliokunta 
kokoontuu tarv.   

Kokouskerrat 

 

  
Osallistuminen valtuuston sekä 
lautakuntien kokouksiin 

kunnanvaltuusto, 
perusturvalauta-
kunta, tekninen 
lautakunta, 
sivistyslautakunta 
yhteisöllisyyslau-
takunta   

Kokouskerrat 

 

  
Osallistuminen Pöytyän kunnan 
liikenneturvallisuustyöryhmään.     

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,       
alotteiden 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      
2023 

sihteeri/pj sekä 
työvaliokunta 
valmistelee 

Ajoissa 
valmistuminen 

Käsittelyn      
toteutumi-    
nen 

 

  

Valmistellaan         vuoden 2022           
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 

 Tunnettuvuuden 
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 2022 

 

1105   Vanhus- ja vammaisneuvosto 

 

 

4010   Luottamushenkilöiden kokouspalkkio 2700,00 

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)  7450,00 

 

 

 

 

 

 

 


