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      1)  Kokouksen avaus 
  

Kokouksen avasi vanhusneuvoston puheenjohtaja Elina Keloniemi-Hurttila. Hän kiitti erittäin 

aktiivisia jäseniä menneestä vanhusneuvostokaudesta.  Muutama jäsen on ollut mukana jo 

vuodesta 2009, myös puheenjohtaja. Tuolloin toiminta aloitettiin alusta luomalla toimintasäännöt. 

Menneinä vuosina saatiin paljon aikaiseksi, mutta paljon työtä on myös vielä edessä.  

 

 

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

     

      Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 8.5.2017. 

  Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään 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: Minna Majuri-Kiiski ja Seppo Eskola. 

Pöytäkirja tarkastetaan ensin sähköisesti ja allekirjoitetaan perusturvakeskuksessa 22.5.2017 klo 

10 alkaen. 

 

4) Esityslistan hyväksyminen  

 

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa 

 

 

5) Riihikodin lääkehuolto 

 

Riihikodin vastaava sairaanhoitaja Sanna Maanpää kertoi Riihikodin lääkehuollosta. 

Palvelukeskuksessa on lakisääteinen lääkehoitosuunnitelma, jonka mukaan talon lääkehuolto 

toteutetaan. Sairaanhoitajat ja lähihoitajat suorittavat lääkehoito-osaamisestaan Love-tentin viiden 

vuoden välein. Lääkelaskukoe suoritetaan kerran vuodessa. Joka vuorossa työskentelee 

lääkeluvallinen. 

 

Sairaanhoitaja jakaa lääkkeet kerran viikossa dosettiin, jotka toinen hoitaja vielä tarkistaa 

(kaksoistarkistus). Sairaanhoitaja uusii reseptit ja tilaa lääkkeet apteekista (3kk:n lääkkeet 

kerralla) sähköisellä lomakkeella, huumausaineet erillisellä lomakkeella. Apteekki katsoo 

lääkkeiden yhteisvaikutukset ja ilmoittaa niistä tarpeen mukaan lääkevastaavalle. 

 

 

 

 

pöytäkirjan tarkastajien merkinnät 



   

 

 

 

 

 

 

PÖYTYÄN KUNTA 

VANHUSNEUVOSTO    15.05.2017 _________3.__ 

 

 

Jokaisella asukkaalla on omat lääkkeet, jotka lääkäri määrää. Lääkäri käy kerran viikossa, muina 

aikoina hänet saa puhelimella kiinni. Hoitajilla on käytössä lääkärivihko, johon he merkitsevät 

huomioitaan esim. asukkaan kunnosta ja sairaanhoitaja esittää asiat lääkärille. Hoitajat seuraavat 

lääkkeen vaikutusta ja sairaanhoitaja vie asian eteenpäin lääkärille, jos tarvetta esiintyy. 

Lääkkeitä osittain vielä jauhetaan. Vanhusneuvosto totesi, että tästä tavasta tulisi päästä pois 

esim. ohjausta tehostamalla. Samoin tulisi käyttää vaihtoehtolääkemuotoja esim. nestemäisiä. 

 

Lääkepoikkeamat ovat vähentyneet kaksoistarkistuksen takia. Eniten poikkeamia tulee, kun 

asukas ei suostu ottamaan lääkkeitään. Rauhoittavia lääkkeitä ei käytetä säännöllisesti, mutta 

muistihäiriöisille on jouduttu niitä antamaan. Maanpään mukaan kuitenkin pyritään toteuttamaan 

vaihtoehtoisia hoitomuotoja lääkkeiden sijaan. Unilääkkeitä ei suosita, tarvittaessa käytetään 

melatoniinia. Suonensisäistä lääkitystä sairaanhoitaja ei hoida, vaan avosairaalan sairaanhoitaja 

käy ne laittamassa. Tällöin vältytään asukkaan turhista siirroista vuodeosastolle. 

 

Jos asukas on käyttänyt alkoholia, hän saa sitä palvelukeskuksessa edelleen käyttää. Tupakkaa on 

luvallista polttaa vain tupakkapaikalla.  

 

Kuultuaan vastaavan sairaanhoitajan selvityksen Riihikodin lääkehuollosta, vanhusneuvostossa 

herätti runsasta keskustelua lääkkeiden jauhaminen, lääkkeiden oton seuranta sekä lääkkeiden 

hankinta apteekista. Vanhusneuvosto esittää, että näihin asioihin puututaan pikaisesti ja ehdotti, 

että sihteeri ottaa yhteyttä vanhustenhuollon vastaavaan. 

 

 

6) Toimintakertomus vuodelta 2015 sekä keväältä 2017 
 

Puheenjohtaja esitti toimintakertomukset vuodelta 2015 (Liite1) sekä alkuvuodelta 2017(Liite 2). 

Puheenjohtaja lisää vielä tämän vuoden toimintakertomukseen viimeisen kokouksen tiedot. 

 

Vanhusneuvosto hyväksyi toimintakertomukset sellaisenaan.   

 

 

7) Aloite Tyksin parkkiongelmista 

 

Heimo Pohjanpalo totesi, ettei kunnista ole tullut yhteydenottoja eikä päätöksiä kyseisestä asiasta.  

Asia jää seuraavan vanhusneuvoston hoidettavaksi.  

 

 

8) Aloite sisäilmaongelmat Kotikarpalossa ja Riihikodissa 

 

Tekninen johtaja Tarmo Rantanen kertoi puhelimitse, ettei aloitetta ole käsitelty. Pieniä 

korjauksia on tehty molempiin taloihin. Aarno Toivonen on mukana seuraavassa teknisen 

lautakunnan kokouksessa. Hän ottaa asian esille siellä.  

  

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät 

 



   

 

 

 

 

 

 

PÖYTYÄN KUNTA 

VANHUSNEUVOSTO    15.05.2017 _________4.__ 

 

  

9) Seurakunnan IKÄArvokas-hankkeen loppuraportti 

 

Minna Majuri-Kiiski kertoi IKÄArvokas -hankkeesta, jossa Pöytyän seurakunta oli mukana 

viiden muun seurakunnan kanssa. Hanke toteutettiin vuosina 2014–2016 ja se rahoitettiin 

Yhteisvastuu 2013- keräyksen tuotoilla. Hanketta koordinoinut Kehittämiskeskus Tyynelä ei ole 

vielä tehnyt varsinaista loppuraporttia. Hankkeen tavoitteena oli löytää etsivän ja osallistavan 

vanhustyön toimintamalleja. Etsivän työn tarkoituksena on kohdata ihminen hänen omilla 

ehdoillaan. Samalla pyritään varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään työotteeseen. Työ 

kohdistuu ihmisiin, joita on yleensä vaikea tavoittaa muilla keinoilla.  

 

Yhtenä mallina kehiteltiin yhteydenottokortit, joita Pöytyällä jaettiin eri yhteistyötahojen kautta 

runsaasti, mutta joita palautettiin ainoastaan 19kpl. Soittorinkitoimintamallissa puolestaan 

diakonit ja vapaaehtoiset soittivat ikäihmisille kartoittaen palveluntarvetta.  

Hankkeeseen kuuluvia palvelupäiviä on pidetty Kotikarpalossa sekä Riihikodissa. Ensi syksynä 

on Kartanokodin vuoro. Vertaisohjaajakoulutuksessa on ollut kuusi henkilöä. Kerhotoimintaa 

toteutetaan niin, että Pöytyällä on kirjastokerhoja ja 99-kerho, Kartanokodilla toimii Terhokerho 

sekä Kyrössä Kohtauskulma. 

 

Tärkein saavutettu asia Pöytyällä on yhteistyön lisääntyminen eri toimijoiden välillä. 

Vanhusneuvostosta kehittämistyöryhmässä oli mukana Tuula Kullanmäki ja Elina Keloniemi-

Hurttila. 

 

10) Kotihoidon laskutus 

 

Vanhusneuvostolle on lähetetty kysymys kotihoidon laskutuksesta. Vanhusneuvosto tutustui 

kotihoidon esimerkkilaskuun ja totesi sen vaikeasti luettavaksi ja jopa harhaanjohtavaksi. 

Seuraavaan kokoukseen pyydetään toimistosihteeri kertomaan miksi lasku on ulkoasultaan 

sellainen kuin on ja mitä voidaan tehdä ymmärrettävyyden parantamiseksi. 

 

11) Kotihoidon apteekkiasiat 

 

Viime kokouksessa otettiin esille, että kotihoidon apteekkiasiat hoidettaisiin vain yhdessä kunnan 

apteekissa. Sihteeri keskusteli asiasta vs. kotihoidon ohjaajan kanssa. Kaikkia apteekkeja 

käytetään edelleen, ainoastaan Kumilan asiakkaista muutama oli siirretty Riihikoskeen tiimiin ja 

sen myötä myös apteekki on muuttunut Riihikoskelle.  

 

12) Muut asiat 

 

Puheenjohtaja esitteli vanhusneuvoston tekemät aloitteet vuosilta 2010–2017 (Liite 3). 

Vanhusneuvosto tutustui aloitelistaan ja lisäsi kohtaan ulkoliikuntalaitteet, että laitteet rahoitettiin 

v. 2013 Pöytyän vanhus-ja vammaisrahastosta. Vanhusneuvosto hyväksyi korjauksen jälkeen 

aloitelistan. 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät 
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13) Kokouksen päättäminen 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20. 

 

 

 

 

 

Elina Keloniemi-Hurttila   Tiina Vesanto                         

puheenjohtaja    kokouksen sihteeri 

 

 

 

            Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

            Minna Majuri-Kiiski   Seppo Eskola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



   

 

 

 

 

 

 

LIITE 1 

 

 

Pöytyän kunta     15.5.2017 

Vanhusneuvosto 

 

Toimintakertomus vuodelta 2015 

 

Pöytyän kunnan vanhusneuvosto kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. 

  

Vanhusneuvoston jäseninä ovat Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit; Seppo Eskola, 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 veljesliitto/Pöytyän osasto ry; Merja Männikkö, Pöytyän 

kansanterveystyön ky; Minna Majuri-Kiiski, Pöytyän seurakunta; Jari Järvelä, Kyrön seudun 

sotaveteraanit, Seija Lempiäinen, Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistys; Elina Keloniemi-Hurttila 

(varajäsen Rauno Kajander), Pöytyän kunta; Aarno Toivonen (varajäsen Mirjami Flemmich), Pöytyän 

kunta; sihteerinä Tuula Kullanmäki, Pöytyän kunta. 

 

Työvaliokuntaan kuuluvat Elina Keloniemi-Hurttila, Pöytyän kunta; Merja Männikkö, Pöytyän 

kansanterveystyön ky; Heimo Pohjanpalo, Eläkeliiton Yläneen yhdistys; Jari Järvelä, Kyrön seudun 

sotaveteraanit; Tuula Kullanmäki, Pöytyän kunta, sihteeri. Työvaliokunta kokoontui kerran 20.3.2015 

järjestetyn Omaishoitoon liittyvän vaalipaneelitapahtuman valmistelua varten. 

 

Tammikuussa keskustelimme talouspäällikkö Aino-Liisa Jalosen kanssa asiointiliikenteestä ja sen 

tärkeydestä. Reitit ovat Ordenoja-Riihikoski, Kumila, Rahkio-Kyrö, ja Kolinummi-Otsola ja Heinijoki-

Kolvaa-Yläne. Auvainen-Riihikoski linja lopetettiin vähäisen käytön vuoksi 12/2014. Todettiin, että tarve 

poikittaisliikenteelle on erityisesti terveyskeskusten sulkuaikoina. Laadimme myös kannanoton koskien 

Pöytyän kunnan ikääntymispoliittista ohjelmaa vuosiksi 2014–2016. 

  

Maaliskuussa ruokapalvelupäällikkö Kaija Lähteenmäki kävi kertomassa ikäihmisten ruokahuollosta ja 

kunnan keittiösuunnitelmasta. Palvelukeskusten keittiöt ovat valmistuskeittiöitä ja niistä kaikista lähtee 

kotiin vietävä ateriapalvelu arkipäivisin. Viikonlopun ruuat tehdään Riihikodilla ja Kartanokodissa ja ne 

kuljetetaan asiakkaille jäähdytettynä. Palvelukeskuksissa on mahdollista saada myös yöpalaa. 

Palvelukeskuksessa ruoka maksaa 5.80€/ateria ja kotiin kuljetettuna 6.50€/ateria.   

 

Keittiöverkkosuunnitelma on puolestaan ollut keskusteluissa mukana vuodesta 2008. Tarvetta sille on, 

sillä keittiöillä on remonttitarpeita. Tavoitteena olisi yksi iso keittiö, joka valmistaisi ruoan vauvasta 

vaariin. Ateriamäärät ovat n. 1700 päivässä. Ruokahuollossa tehdään kerran vuodessa 

asiakastyytyväisyyskysely, jonka tuloksille vanhusneuvosto toivoi enemmän julkisuutta.  

 

Toukokuussa projektityöntekijä Mervi Kanniainen kävi kertomassa Pöytyän seurakunnan IkäArvokas-

hankkeesta, joka on nyt puolivälissä. Hän kertoi vertaisohjaaja-koulutuksesta ja soittorinkitoiminnasta.  

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

20.3 järjestimme Loimaan seudun omaishoitajat ja läheiset – yhdistyksen kanssa vaalipaneelin, jossa 

eduskuntavaaliehdokkaat kertoivat näkemyksiään omaishoitoon liittyvistä asioista. Tilaisuuden juontaja 

Matti Mäkelä oli asiantunteva ja vaalipaneelikysymykset olivat ajankohtaisia. Europarlamentaarikko 

Sirpa Pietikäinen piti juhlapuheen. Palaute oli hyvää. Ainoastaan tilaisuuden markkinointiin olisi pitänyt 

panostaa enemmän, sillä kuulijoita olisi saanut olla enemmän. 

 

Kunnanhallitukselta saimme päätösehdotuksen, että erillistä vammaisneuvostoa ei perusteta tällä 

valtuustokaudella, vaan valitaan yksi henkilö vanhusneuvostoon vammaisjärjestöjä edustamaan. Teimme 

perusturvalautakunnalle myös aloitteen omaishoitajan vapaan maksuttomuudesta.  

 

Elokuussa Tuula Kullanmäki kertoi uudistuneesta sosiaalihuoltolaista. Lain tavoitteena on pyrkiä 

siirtämään sosiaalihuollon painopistettä korjaavista toimista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen 

tukeen sekä vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta. Uudistus parantaa asiakkaan 

oikeusturvaa esim. siinä, että asiakas voi vaatia oikaisua sosiaalihuollon palveluista tehtävään päätökseen 

30 päivän ajan entisen 14 päivän sijaan. Asiakas voi myös valittaa sosiaalihuoltoa koskevista palveluista 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitusluvan kautta. 

 

Kesällä Kartanokodin asukkaat saivat kokeilla sähköavusteista sivuvaunu-polkupyörää 8 päivän ajan. 

Kokemukset olivat hyviä. Vanhusneuvosto pohti, voiko tällaisen pyörän hankkia kunnalle ja mitä se tulisi 

kustantamaan.  

 

Toimintaterapeutti Mirja Marku kertoi toimenkuvastaan. Hänen toimenkuvaan kuuluu Yläneellä 

järjestettävä päivätoiminta kotona asuville ikäihmisille. Hän käy myös ryhmäkodissa ja Kartanokodissa. 

Hänelle kuuluu myös apuvälineasiat sekä yhteistyön tekeminen vapaaehtoistoimijoiden kanssa. 

Vanhusneuvosto totesi, että viriketoiminta on tärkeää ikääntyneille ja että sitä tulee järjestää tasapuolisesti 

koko kunnan alueella. Kartanokodin vastaava sairaanhoitaja Katri Keihäs kertoi puolestaan 

hoitajamitoituksesta Kartanokodissa, joka on 0,65 sekä ryhmäkodissa 0,5.  

 

Syyskuussa palvelutalo Kotikarpalon vastaava sairaanhoitaja Anne-Mari Lehti kertoi hoitajamitoituksesta 

Kotikarpalossa, joka on 0,58.  

 

Tämä toimintakertomus otettiin vanhusneuvoston kokouksen asialistalle vasta 15.5 2017, sillä 

alkuvuonna 2016 erinäisten sattumusten takia se on jäänyt käsittelemättä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

      LIITE 2 

 

Pöytyän kunta 

      15.5.2017 

Vanhusneuvosto 

 

Toimintakertomus alkuvuodesta 2017 

 

Pöytyän kunnan vanhusneuvosto kokoontui alkuvuodesta 2017 neljä kertaa.  

 

Vanhusneuvoston jäseninä ovat Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit; Seppo Eskola, 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 veljesliitto/Pöytyän osasto ry; Merja Männikkö, Pöytyän 

kansanterveystyön ky; Minna Majuri-Kiiski, Pöytyän seurakunta; Jari Järvelä, Kyrön seudun 

sotaveteraanit, Seija Lempiäinen, Lounais-Suomen allergia- ja astmayhdistys; Elina Keloniemi-Hurttila 

(varalla Rauno Kajander), Pöytyän kunta; Aarno Toivonen (varalla Mirjami Flemmich), Pöytyän kunta; 

sihteereinä Kaisa Simola ja Tiina Vesanto, Pöytyän kunta. 

 

Työvaliokuntaan kuuluvat Elina Keloniemi-Hurttila, Pöytyän kunta; Merja Männikkö, Pöytyän 

kansanterveystyön ky; Heimo Pohjanpalo, Eläkeliiton Yläneen yhdistys; Jari Järvelä, Kyrön seudun 

sotaveteraanit; Kaisa Simola ja Tiina Vesanto, Pöytyän kunta, sihteerit. Työvaliokunnalla ei ollut tarvetta 

kokoontua alkuvuoden aikana kertaakaan.  

 

Tammikuussa saimme perusturvalautakunnan vastauksen aloitteeseen koskien sähköisen palveluvälineen 

käyttöönottoa sosiaalitoimen palveluissa. Vastauksessa todettiin, että Pöytyän kunnan palveluohjausta ja 

neuvontaa kehitetään laajana kokonaisuutena silloin, kun viranhaltijapaikat ovat täytettynä ja kaikilla on 

mahdollisuus antaa oma panoksensa kehitystyöhön. 

 

Maaliskuussa saimme perusturvalautakunnan päätöksen aloitteeseen omaishoidon vapaiden 

maksuttomuudesta. Siinä todettiin, että Pöytyän kunta osallistuu Kompassi-hankkeeseen, jossa luodaan 

yhtenäiset omaishoidon käytännöt maakuntaan. Mikäli näihin uudistuksiin liittyy maksun poistaminen, 

kunta noudattaa yhteisiä linjauksia. Päätökseen olimme tyytymättömiä ja perusturvajohtajalle meni 

tiedoksi, että Pöytyän kunta voisi olla aloitteellinen maksun poistamisessa.  

 

Sairaanhoitaja Susanna Kiviharju kävi kertomassa avosairaalan toiminnasta, joka oli alkanut joulukuussa 

2016. Avosairaalassa hoidetaan pöytyäläisiä ja auralaisia potilaita, jotka tarvitsevat 

perusterveydenhuollon osastotasoista hoitoa. Hoito toteutetaan potilaan kotona tai Pöytyän 

terveyskeskuksen tiloissa. Avosairaalan hoitajat työskentelevät joka päivä klo 7-22. Maksu on 20,90€/vrk 

eikä se kerrytä maksukattoa. Toiminta on todettu erittäin hyväksi palvelumuodoksi.  

 

Palvelukeskus Kotikarpalon ja Riihikodin sisäilmaongelmista lähetettiin kannanotto ja kysely tekniselle 

lautakunnalle. Aloite puolestaan tehtiin Tyksin parkkipaikkaongelmista VSSHP:n hallitukselle. Sama 

aloite lähetettiin myös V-S kuntiin vanhusneuvostojen käsiteltäviksi. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Vastaus aloitteeseen moottorikäyttöisen polkupyörän hankinnasta palvelukeskusten käyttöön oli kieltävä. 

Kunta ei aio osallistua hankkeeseen, vaan se jää yhdistysten harteille. Asia jätettiin pöydälle 

jatkokeskusteluja varten.  

 

Puheenjohtaja laati lehdistötiedotteen Pöytyän kunnan vanhusneuvoston toiminnasta. Teksti julkaistiin 

Auranmaan Viikkolehdessä. Palaute tekstistä oli kiitettävää. Alasatakunta ja Turun Sanomat kertoi tekstin 

olevan liian pitkä, mutta sen lyhentäminen veisi ajatukselta pohjan. Puheenjohtaja laatii vielä uuden 

kirjoituksen huolenaan vanhusneuvostojen tehtävänkuva ja lähettää sen Alasatakuntaan ja Turun 

Sanomiin.  

 

Huhtikuussa palvelukeskus Kartanokodin sairaanhoitaja Sari Rantanen kävi puhumassa vanhusten 

lääkehuollosta. Palvelukeskuksessa on lakisääteinen lääkehoitosuunnitelma, jonka mukaan talon 

lääkehuolto toteutetaan. Vanhusneuvosto totesi, että lääkehuolto on hoidettu asiallisesti ja hyvin. 

Lääkkeettömien hoitomuotojen huomioiminen on myös tärkeää ja näitäkin keinoja Kartanokoti toteuttaa. 

 

Aloite Tyksin parkkipaikkaongelmasta oli poikinut lehtijutun Auranmaan viikkolehteen, jossa asiaa 

käsiteltiin. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 käsiteltiin ja hyväksyttiin. Minna Majuri-Kiiski 

ja Tiina Vesanto olivat käyneet kartoituskäynnillä 22.3.2017 Pöytyän kirkonkylällä asuvien kuuden 

ikäihmisen luona kauppapalveluiden loppumisen takia. Asiat heillä hoituivat omalla autolla, omaisen 

kyydillä, asiointiliikenteen avulla sekä kotipalvelun kautta.  

 

Toukokuussa 3 henkilöä osallistui ”Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi- kärkihankeseminaariin, joka 

järjestettiin Turussa. Palaute saadaan seuraavaan vanhusneuvoston kokoukseen.  

 

Riihikodin vastaava sairaanhoitaja Sanna Maanpää kertoi Riihikodin lääkehuollosta. Vanhusneuvostossa 

herätti runsasta keskustelua lääkkeiden jauhaminen, lääkkeiden oton seuranta sekä lääkkeiden hankinta 

apteekista. Vanhusneuvosto esitti, että näihin asioihin puututaan pikaisesti ja ehdotti, että sihteeri ottaa 

yhteyttä vanhustenhuollon vastaavaan. 

 

Käsittelimme toimintakertomukset vuosilta 2015 ja keväältä 2017 sekä vanhusneuvoston tekemät aloitteet 

vuosilta 2010–2017. Todettiin, ettei kunnista ole tullut yhteydenottoja eikä vanhusneuvostojen päätöksiä 

koskien Tyksin parkkipaikkaongelmia. Asia jää seuraavan vanhusneuvoston hoidettavaksi. Ne 

pöytäkirjanotteet, jotka tulevat vanhusneuvostolle, lähetetään eteenpäin VSSHP:n hallitukselle Pöytyän 

vanhusneuvoston aloitteen kera.  

 

Palvelukeskus Kotikarpalon ja Riihikodin sisäilmaongelmista ei saatu kirjallista vastausta, joten asian 

käsittely jatkuu. Tekninen johtaja Tarmo Rantanen kertoi puhelimitse, että pieniä korjauksia on tehty 

molempiin taloihin.  

 

Minna Majuri-Kiiski kertoi IKÄArvokas -hankkeesta, jossa Pöytyän seurakunta oli mukana viiden muun 

seurakunnan kanssa. Hanke oli vuosina 2014–2016 ja se rahoitettiin yhteisvastuu 2013 keräyksen 

tuotoilla. Vanhusneuvostosta kehittämistyöryhmässä oli mukana Tuula Kullanmäki ja Elina Keloniemi-

Hurttila. Hankkeen tavoitteena oli löytää etsivän ja osallistavan vanhustyön toimintamalleja. Toimiviksi 

malleiksi todettiin vertaistukiohjaajat sekä soittorinkitoiminta. 

 

Vanhusneuvostolle lähetettiin kysymys kotihoidon laskutuksesta. Vanhusneuvosto tutustui kotihoidon 

esimerkkilaskuun ja totesi sen vaikeasti luettavaksi ja jopa harhaanjohtavaksi. Asian käsittely jatkuu.  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus ei ole lopultakaan vastannut aloitteeseen, jossa Pöytyän vanhusneuvosto toteaa halunsa 

jatkaa toimintaansa edelleen itsenäisenä Pöytyäläisenä neuvostona sekä jossa vanhusneuvoston uudeksi 

nimeksi muutettaisiin Pöytyän vanhus-ja vammaisneuvosto. Asia siirtyy seuraavalle vanhusneuvostolle 

käsiteltäväksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

      LIITE3 

 

 

 
PÖYTYÄN VANHUSNEUVOSTO    

     

PVM ALOITE/ESITYS TAVOITE KÄSITTELIJÄ KÄSITTELYVAIHE 

7.3.2014, 
työvaliokun-
ta 21.5.2014 

Esteettömyysaloi-
te 

Kunnan/kuntay
htymän 
toimipisteiden 
esteettömyys 

Tekninen 
toimi/kuntayhty
mä 

Kh 14.4.2014, jolloin tarkennuspyyntö. 
Tekniseltä toimelta ei tietoa 
muutossuunnitelmista/korjausaikatauluista. 
Epävarmuutta soten myötä 2016? 

7.3.2014 ja 
7.5.2015 

Vammaispysäköin
timerkintöjen 
puutteet 

Invapaikkojen 
merkinnät 
kuntoon 
julkisten 
laitosten 
parkkipaikoilla 

Tekninen toimi Käsittelemättä. Terveyskeskusten pihat, 
Kurkisali, Kyrön seurakuntakoti, Pöytyän srk-
talo, Kartanokoti ok. 

27.11.2013, 
7.3.2014 ja 
10.3.2015 

Sähköinen 
asiontilaatikko 

Kuntalaisten 
palautteen ja 
ideoiden 
kerääminen ja 
näin vanhustyön 
kehittäminen 

Atk-tuki 8.4.2015 Atk-tuen selvityspyyntö. 7.5.2015 
toiveet eteenpäin. 28.9.2015 Atk-tuesta ei 
vastausta saatu. 22.9.2016 asiointilaatikko 
toiminnassa. Tiina Vesanto ja atk-vastaava saa 
postit.  

24.1.2014 ja 
28.1.2015 ja 
11.3.2015 ja 
7.5.2015 

Asiointiliikenne Asiointiliiken-
teen 
kehittäminen 
Pöytyän 
kunnassa 

Sosiaaliohjaaja, 
talouspäällikkö 

VN 24.1.2015 ja 28.1.2015 esittelyt 
senhetkisestä tilanteesta. Kuntalehteen 
tiedotus (7.5.2015)11.3.2015 asia eteenpäin 
(kesän tk-sulut). Sulku huomioitu. Uusikartano 
kokeiluna syksy 2015. 22.9.2016: jatkuu 
edelleen tilausperiaatteella koko kunnan 
alueella. Kesä 2016 tk sulkuja ei huomioitu. 

20.8.2014 ja 
21.5.2014 ja 
11.3.2015 

Loimaan seudun 
liikenneturvalli-
suussuunnitelma 
ja sen 
käyttöönotto 

Kunnan 
liikenneturvalli-
suus työryhmän 
perustaminen 

Tekninen toimi Käsittelemättä. Strafikan (Juha Heltimo) 
seurantakyselyyn vastattu kuntayhtymän 
toimesta Pöytyän ja Auran osalta.  

19.01.2012, 
26.04.2012 

Tutustuminen Päättäjät 
tutustumaan 
ikäihmisten 
palveluihin 

Perusturvaltk Toteutettu 8/2012. Toteutetaan uudelleen  
valtuustokaudella 2012-2016. Toteutus kevät 
2017 



   

 

 

 

 

 

16.3.2012 ja 
7.5.2015 

Aggregaatti-aloite Aggregaatit 
palvelukeskuk-
siin 
sähkökatkojen 
varalta 

Tekninen toimi Päätetty/16.5.2013. 24.1.2014 ei vielä asia 
hoidettu. Tiedustellaan tilannetta tekniseltä 
toimelta. Miten yksi aggregaatti riittää koko 
kuntaa koskevaan sähkökatkokseen?. Miten 
kuljetus järjestetään, kun teillä puita!? 
Valmius aggregaattiin Kartanokodissa. 
Siirretäänkö kaikki vanhukset yhteen 
paikkaan, jossa aggregaatti on. Onko 
aggregaattivalmiudet jo Riihikodissa ja 
Kotikarpalossa? 

13.9.2013 ja 
7.3.2015 

Selvitys haja-
asutusalueella 
asuvien 
ikäihmisten 
palveluista, 
toimintakyvystä, 
asumisesta 

Tieto siitä, missä 
asemassa haja-
asutusalueen 
ikäihmiset 
kokevat 
olevansa ja 
jäävätkö he eri 
aktivoimistoi-
mintojen 
ulkopuolelle, 
päivitystarve? 

Sosiaalitoimi/ 
Minna Majuri-
Kiiski 

Selvitys tehty 2013. Ei ole johtanut 
toimenpiteisiin. 7.3.2015: Tieto kuntaan 
naapuriapuna, mahd. lomake nettiin. 
Vastuutyöntekijän tehtäväkuvaan? 23.9.2016 
Huolinapin selvittely 

13.9.2013 ja 
25.4.2014 

Vanhustenviikon 
tapahtumakooste 
kunnan 
kotisivuille 

Vanhustenvii-
kon 
markkinoinnin 
parantaminen. 
Ikäihmisten 
toimintakalente
ri valintojen 
tueksi ja 
informaation 
lisäämiseksi 

Atk-tuki, 
kulttuurisihteeri 

Toteutettu 9/2013. Seniorilukkari 
kuntatiedotteeseen ja nettisivuille alk. syksy 
2014. Toiminta painottuu tietyille päiville. 

12.09.2012, 
13.09.2013 

Kunnan eri 
toimialat 
pyytäisivät 
lausuntoja  
laatiessaan 
suunnitelmiaan 

Vanhusneuvoston 
asiantuntemuksen 
hyödyntäminen 

Perusturvaltk toteuttanut: vanhustyön 
suunnitelmaluonnos 27.11.2013, ei muut 
toimialat 

11.3.2015 ja 
7.5.2015 

Ruokahuollon 
asiakastyytyväi-
syyskysely kerran 
vuodessa, 
tulokset 

Kyselyn tulokset 
julkisuuteen 

Ruokahuolto-
päällikkö 

Toteutettu 4/2015. Vastaukset netissä 
8/2015. Käsitelty neuvostossa 30.11.2015 



   

 

 

 

 

 

7.5.2015 Omaishoitova-
paan 
maksuttomuus 

Omaishoidon 
lakisääteisen 
vapaan aikaisen 
hoidon 
järjestämisestä 
perittävän 
maksun 
poistaminen 

Perusturvaltk Käsittelemättä. Käsitelty kuntalaisaloite 
(eläkeläisjärjestöt) 14.4.2015>ei 
toimenpiteitä. 

11.3.2015 Kartanokotiin 
intervallipaikka 

Muissa 
palvelukeskuksis
sa 
intervallipaikat, 
Kartanokodissa 
ei 

Perusturvalkt Käsittelemättä. Aloite 28.9.2015 

28.1.2015 Kolmipyöräinen 
polkupyörä 

Mahdollisuus 
saada 
palvelukeskuk-
siin esim. 
vuokrattuna 

Perusturvaltk Kartanokotiin vuokrattuna ajalle 15-22.6.2015 
Yläneen "luksus-"rahastosta. 28.9.2015: Eino 
Salo selvittää mahdollisuutta hankkia 1 
kunnan käyttöön. 23.9.2016 kirjeen laadinta 
yhdistyksille. 

28.1.2015 Pyörätuolien 
huolto 

Palvelukeskus-
ten 
pyörätuoleihin 
vuosihuolto, 
esim. jalkatuet 
oltava 
paikoillaan 

Perusturvaltk 11.3.2015 saatu vastaus, huolletaan. Seuranta 
elokuussa 2015>kunnossa. 

25.1.2016 Virikeohjaaja 
Kotikarpaloon 

alueiden tasa-
arvoisuus 

Perusturvaltk 22.3.2016: ei uutta hlökuntaa, kolmas sektori 
mukaan.28.9.2015: virikeohjaaja esim. kerran 
viikossa Riihikodilta Kotikarpaloon? Asia 
kesken 

24.11.2014 Kotipalvelun 
toiminnan piirissä 
olevan ikäihmisen 
tai palvelutaloissa 
asuvan  
ikäihmisen 
liikunnan 
lisääminen  
päiväohjelmaan- 
aloite 

Liikunnan 
tavoitteellinen 
lisäys 
päiväohjelmaan 
ja sen kirjaus 
hoitosuunnitel-
maan 

Perusturvaltk/kh Ptltk 14.4.2015. KH 4.5 palautus (palvelu- ja 
hoitosuunnitelmakirjaus puuttui),  ptltk 16.6. 
KH 29.6.2015 



   

 

 

 

 

 

7.3.2014 Palveluiden 
esteettömyys 

Kunnan 
palveluiden 
esteettömyyden 
huomiointi 
ikäpoliittisessa 
suunnitelmassa 

15.4.2014 
Perusturvaltk ja 
5.5.2014 KH 

Hyväksytty/kunnanvaltuusto 9.6.2014 

27.11.2013 Kokouspalkkiot Maksetaan 
neuvoston 
jäsenille vain 
matkakustannuk
set, ei 
kokouspalkkioi-
ta. Syynä 
taloudellinen 
tilanne 

KH Käsitelty/KH. Saatu palaute 2015 Eläkeliitolta, 
jonka mukaan palkkio tulee ottaa vastaan. 
Seuraava valtuustokausi? 

17.4.2013 Palvelukeskusten 
tilojen 
vuokraaminen 
yhdistyksen 
käyttöön 
vastikkeetta sekä 
palvelukeskuksis-
sa vierailevien 
omaisten 
mahdollisuus 
kahvitella 
omaisten kanssa 
vastikkeetta-
aloite 

Palvelukeskus-
ten tilojen 
vastikkeeton 
käyttö sekä 
omaisille kahvit 
ilmaiseksi 

KH Hyväksytty 13.5.2013. Toteutuu kahvien 
osalta Kartanokodissa, ei Riihikodissa eikä 
Kotikarpalossa. Tilat ok. 23.9.2016 kahvit saa 
joka palvelukeskuksessa. 

12.9.2012 Toimintaterapeut-
ti- aloite 

Toimintatera-
peutin toimen 
perustaminen 
Kyrön alueelle 

Perusturvaltk Toimintaterapeutti Kartanokotiin 01.08.2012, 
taloustilanne ei salli uutta Kyröön. 28.9.2015: 
virikeohjaaja esim. kerran viikossa Riihikodilta 
Kotikarpaloon? 25.1.2016: aloite 
viriketoiminnanohjaajasta>PTLTK 22.3.2016: 
ei uutta hlökuntaa, kolmas sektori mukaan.  



   

 

 

 

 

 

26.4.2012 Vanhusneuvoston 
pöytäkirjat nettiin 

Vanhusneuvos-
ton 
pöytäkirjojen 
julkaiseminen 
kunnan 
kotisivuilla 

Atk-tuki Toteutettu syksystä 2012 alkaen. 

12.9.2011 Ulkoliikuntalait-
teet 

Pyyntö  Pöytyän 
Lionseille 

Lions Laitteet liian kalliita. Riihikodin pihaan saatu 
laitteet v. 2013, kustannus 11 000€, rahat 
Pöytyän vanhus-ja vammaisrahastosta. 

10.1.2011 Omaishoidon 
lomittaja -aloite 

Lomittajan 
toimen 
perustaminen 

Valtuusto Päätetty/22.3.2011 alk. 

27.9.2010 Savuton kunta -
aloite 

Pöytyä 
savuttomaksi 
kunnaksi 

Perusturvaltk Päätetty/1.6.2011 alk. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



   

 

 

 

 

 

 


