PÖYTYÄN KUNTA
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

Aika:

1.2. 2019 klo 9.30- 11.25

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
Pöytyän kunta/ Toivo Miinalainen
Pöytyän kunta/ Sinikka Hutko
Pöytyän seurakunta/Minna Majuri-Kiiski
Lounais-Suomen neuroyhdistys/ Timo Jytilä
Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistys/Seija Lempiäinen
Pöytyän kunta/ Tiina Vesanto
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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 25.1.2019
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: Seija Lempiäinen ja Minna Majuri-Kiiski
Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa
Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4) Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista esitetyssä muodossa

5) Toimintakertomus vuodelta 2018
Toimintakertomus lähetetty kaikille jäsenille sähköisesti.
Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi toimintakertomuksen tässä muodossa. LIITE 1

6) Edunvalvontavaltuutus- tilaisuuden järjestäminen
Neuvosto keskusteli kyseisen tilaisuuden järjestämisestä Pöytyän seurakuntatalolla 9.4 tai 10.4
klo 14. Minna Majuri-Kiiski ja Merja Männikkö kyselevät asiantuntijaa tilaisuuteen.

Pöytäkirjan tarkastajan merkinnät

7) Muut asiat

(3)

Liikennetyöryhmän koollekutsujaksi valittiin Leena Niemi. Jäsen Tarja Pajulan tilalle valittiin
Merja Männikkö.
Pöytyän kunnassa on aloittanut uusi päihde- ja mielenterveystyöntekijä Kirsi Nurmi
Puheenjohtaja osallistunut hyvinvointisuunnitelman tekemiseen ikäihmisten työryhmässä.
Vanhus- ja vammaisneuvoston kannanotto kunnanhallitukselle päiväkodin rakentamisesta
Yläneelle. Neuvosto yksimielisesti ehdottaa päiväkodin rakentamista Kartanokodin viereen.
LIITE2
Kotihoidon laskutuksesta tullut kyselyjä. Pyydetään kevään viimeiseen kokoukseen kotihoidon
laskuttajaa kertomaan asiasta.
Vanhustenhuollon tilanteesta tällä hetkellä keskusteltiin yleisesti

8) Seuraava kokous
Seuraava kokous 28.3.2019 klo 9.30 Kartanokoti, Yläne

9) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.25

Heimo Pohjanpalo
Puheenjohtaja

Tiina Vesanto
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Seija Lempiäinen

Minna Majuri-Kiiski

Pöytyän kunta
Vanhus- ja vammaisneuvosto

LIITE 1

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Pöytyän kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui vuonna 2018 6 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 1.11-31.12.18 sijaisena varajäsen Tarja Pajula) ; Minna Majuri-Kiiski, Pöytyän
seurakunta; Seija Lempiäinen, Lounais-Suomen allergia- ja astmaliitto; Timo Jytilä, Lounais-Suomen
neuroyhdistys (5.3.2018 alkaen); 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 1.11-31.12.18, tilalla varajäsen Minna Majuri- Kiiski), Seija Lempiäinen ja Tiina
Vesanto, sihteeri.
Työvaliokunta kokoontui vuoden 2018 aikana 7 kertaa.
Tammikuun kokouksen avasi neuvoston iältään vanhin jäsen, Eino Salo. Vanhus- ja vammaisneuvoston
puheenjohtajaksi kaudelle 2017-2021 valittiin Heimo Pohjanpalo ja varapuheenjohtajaksi Sinikka
Hutko. Neuvosto valitsi keskuudestaan työvaliokunnan.
Helmikuussa kahdeksan jäsentä oli Salossa ”Ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen ja vaikuttaminen
vanhusneuvostoissa ja eläkeläisjärjestöissä” koulutuksessa.
Maaliskuun kokouksessa perusturvajohtaja Anneli Lehtimäki kertoi Pöytyän vanhustenhuollon tilanteesta
tällä hetkellä sekä vanhustenhuollon kehittämissuunnitelmista.
Tuotekehittäjän ammattitutkintoa suorittava Soile Laine pyysi neuvostolta kannanottoa Hehko-vihosta ja
parannusehdotuksia siihen.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 hyväksyttiin.
Neuvosto esitti kunnanhallitukselle kokouspalkkioiden maksamisesta vanhus- ja vammaisneuvoston sekä
työvaliokunnan kokouksista.
Lounais-Suomen neuroyhdistys esitti toiseksi vammaispuolen edustajaksi Timo Jytilää, kunnanhallitus
päätti nimeämisestä 5.3.2018
Huhtikuun kokouksessa vastaava ohjaaja Tuula Jussilainen kertoi kehitysvammaisten asuntolan sekä
työtoiminta Siksakin toiminnasta.
Neuvosto päätti järjestää toriakatemian/asiakasraadin jokaisessa kuntakeskuksessa kesän aikana, jossa
kerätään myös kuntalaisten palautetta kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista.
Kokouspalkkioiden maksamisesta oli käsitelty kunnanhallituksessa, asia meni uudelleen valmisteluun.
23.4.2018 oli Sarka-museossa Kompassihankkeen tilaisuus Kompassihankkeen etenemisestä.
Tilaisuuteen osallistui 6 jäsentä.
26.4.2018 vanhus- ja vammaisneuvosto järjesti yhdessä srk:n kanssa Ikäautoilijan kuntokurssin Pöytyän
seurakuntatalolla. Kurssille osallistui 70 kuntalaista. Vetäjänä Simo Savioja liikenneturvasta.
Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma oli hyväksytty perusturvalautakunnassa. Neuvosto oli pettynyt,
kun heitä ei oltu kuultu suunnitelmaa tehdessä.
Elokuun kokouksessa kuultiin Markus Salon ja Emmi Pohjolan esitys Voimaa vanhuuteen hankkeesta,
jossa Pöytyä on mukana.

Vastaava sairaanhoitaja Anne-Mari Lehti sekä sairaanhoitaja Marianne Mäki kertoi Kotikarpalon
lääkehuollosta.
Neuvosto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2019.
Neuvosto haki myös lisämäärärahaa, koska vuoden 2018 määrärahat ylittyivät.
Pöytyän eläkeliiton aloitteen mukaan, perusturva kysyi vanhus- ja vammaisneuvostolta kannanottoa
vanhus- ja vammaisneuvoston osallistumisesta perusturvalautakunnan kokouksiin, neuvosto oli
myötämielinen asiaan, mutta jäsenellä pitää olla puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Kesällä oli jokaisessa kuntakeskuksessa toritapahtuman yhteydessä vanhus- ja vammaisneuvoston
kesäkiertue. Tapahtumassa kyseltiin kuntalaisilta, mitkä asiat ovat hyvin ja missä parannettavaa. Käytiin
läpi vastauksia, mitä kuntalaiset olivat vastanneet. Kehittämishankkeiksi nousi liikenneasiat,
terveyspalvelut, tiedottaminen ja liikuntapalvelut. Tyytyväisiä oltiin vanhuspalveluihin,
terveyspalveluihin sekä asiointiliikenteeseen.
Kunnanhallitus oli päättänyt kokouspalkkion maksamisen vanhus- ja vammaisneuvostolle vuoden 2019
alusta alkaen, työvaliokunnan kokouksista ei makseta palkkiota. Kokouspalkkiot maksetaan myös muille
vaikuttamistoimielimille.
Syyskuun työvaliokuntaan kutsuttiin eri järjestöjen edustajia keskustelemaan vanhusten viikon
tapahtumista, jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä.
Hyvinvointisuunnitelman laatimiseen on osallistunut puheenjohtaja
Lokakuussa sairaanhoitaja Soile Laine esitti korjatun Hehko-vihon.
Edunvalvontavaltuutus herätti runsasta keskustelua ja päätettiin ensi vuonna järjestää koulutus asiasta.
Vanhustenviikon tapahtumista neuvosto oli tyytyväinen. Tilaisuudet sujuneet hyvin.
Marraskuun kokouksessa perusturvajohtaja Anneli Lehtimäki kertoi, miten kunnan vanhustenhuollon
kehittämishankkeet olivat edenneet. Lähihoitaja Emmi Pohjola kertoi AKU-tiimistä. Hän esitti myös
neuvostolle asian, jos kunnasta löytyisi vapaaehtoisia ulkoiluttajia ikäihmisille.
Työvaliokunnan ehdotuksesta perustettiin liikenneturvallisuustyöryhmä sekä valittiin siihen jäsenet:
Jaakko Mäkelä, Tarja Pajula, Leena Niemi, Marja Viitanen, Eino Salo, Timo Jytilä sekä tekninen toimi
nimeäisi oman edustajansa työryhmään.
Puheenjohtaja osallistui netin välityksellä Vanhusneuvostopäivään 7.11.2018
Sihteeri on osallistunut Kompassihankkeeseen (2017-2018), joka kehitti palveluohjausta ja omaishoitoa.
Loppuseminaari pidettiin 14.11.2018, johon sihteeri osallistui. Hanke päättyi 30.11.2018

LIITE 2

Pöytyän kunnanhallitus
Pöytyän Vanhus- ja vammaisneuvoston kannanotto:
Yläneelle on tullut tarve parantaa päiväkotipalveluja, asian valmistelu on
tietojemme mukaan kunnassa jo varsin pitkällä.
Meillä olisi muutama argumentti asian tiimoilta, jossa puoltaisimme
rakennuspaikaksi Kartanokodin jatketta:
1. Rakentaminen alueelle toisi käsittääksemme säästöjä kustannuksiin
kahdestakin syystä. - Rakennusvaiheessa jätettiin valmius Kartanokodin
laajennukseen, tämän voisi käyttää päiväkodin rakentamiseen. - Toisena
säästönä voisi mainita Kartanokodin keittiön, jota voisi käyttää myös
Päiväkodin keittiönä. Rakennuspaikka olisi myös laatuasia, sukupolvien
välisen vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen edistäminen, tässä
tapauksessa kaksi eri ikäistä ryhmää pääsee nauttimaan toistensa
yhdessäolosta, mitä nyt jo on toteutettu päiväkotilasten lukuisilla
vierailuilla Kartanokodissa.

Pöytyä 13.2.2019

Puheenjohtaja

Sihteeri

