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PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI
Vanhusneuvosto

PÖYTÄKIRJA
Kokous

Vanhusneuvoston kokous nro. 1/2022

Aika

to 17.2.2022 klo 11.03–13.31

Paikka

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Osallistujat:

Poissa:

Taimi Piippo (pj.),
Taimi Nurminen (vpj.),
Armas Niemi,
Eila Leppäharju,
Kaija Parttimaa,
Raija Miettinen,
Terhi Mustakangas,
Sirpa Pesonen-Vuorisalo,
Jenni Kumpumäki,

Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys ry
Pyhäjärven Seniorit ry, poistui klo 12.48
Pyhäjärven Eläkeläiset ry
Pyhäjärven Omaishoitajat ja läheiset ry
Sotainvalidit ja omaiset
Pyhäjärven vanhustenkotiyhdistys ja
Suomenselän Muisti ry
hyvinvointipalveluiden edustaja, poistui klo 12.52
kaupunginhallituksen edustaja
sihteeri, yhteisöasiamies

Sami Laukkanen,
Eija Vaarala-Saarenpää,
Virpi Jaatinen

teknisten palveluiden edustaja
SRK:n diakoniatyö ja SPR
Ppky Selänteen edustaja

Asiat
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Toivotti kaikki
tervetulleeksi yhteisen pöydän äärelle.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin työjärjestys.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Parttimaa ja Eila Leppäharju.
4. Ajankohtaiskatsaus, hyvinvointijohtajan esittäytyminen ja jäsenten
tuomat kuulumiset
Esitys: Vanhusneuvosto merkitsee esittelyn tiedoksi.
Päätös: Vanhusneuvosto merkitsi esittelyn tiedoksi.
5. Edellisen kokouksen esityksien/selvityspyyntöjen vastineet
-Kulttuuripalvelut, resurssit tapahtumatilojen valmisteluun
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Kulttuuritapahtumia suunnitellaan ja toteutetaan tapauskohtaisesti.
Jokaisen tilaisuuden kohdalla valmistelut vaihtelevat tilaisuuden luonteen
mukaan. Kulttuuripalveluilla ei ole tarjota henkilöstöresursseja
tapahtumien tilajärjestelyihin. Hyvinvointijohtaja selvittää, onko mm.
työntalo Namolla tai koululuokilla mahdollisuutta avustaa tapahtumien
tilajärjestelyissä mm. penkkien laitossa.
-Kuntouttajan palkkaaminen
-Ppky Selänne. Omavalvonnan toteutuminen, ympärivuorokautinen hoito
ja maksusitoumus matkoille arviointiyksikkökäynneille
-Vapaaehtoistoiminta ja ikäihmisten yksinäisyys
Vanhusneuvoston esityksestä pyhäjärviset vapaaehtoistahot ovat
kokoontuneet 29.11.2021 ja 21.2.2022 vapaaehtoistoiminnan haasteiden
ja kehittämistarpeiden näkökulmasta. Tapaamisissa on keskusteltu mm.
yhteistyön lisäämisestä, tiedottamisesta ja toiminnan kehittämisestä.
Esitys: Vanhusneuvosto merkitsee vastineet tiedoksi ja esittää
mahdolliset jatkoselvitykset.
Päätös: Vanhusneuvosto merkitsi vastineet kulttuuripalveluilta,
kuntouttajan palkkaamisesta ja vapaaehtoistoiminnasta tiedoksi ja esitti
PPKY Selänteen palveluiden ja kuntouttajan palkkaamisesta seuraavasti:
-PPKY Selänteen edustaja esittelee seuraavassa kokouksessa
omavalvonnan toteutumista, ympärivuorokautista hoitoa ja
maksusitoutumisen toteutumista arviointiyksikkökäynneille.
-Esitys kaupunginhallitukselle kuntouttajan palkkaamisesta.
Kaupunginhallituksen/kaupungin johtajan vastine 8.2.2022:
Tehostetun palveluasumisen asukkaille palvelut järjestetään Pyhäjärvellä
ensisijaisesti yrityspohjaisesti (esim. Attendo, Esperi jne) tällä hetkellä
palveluseteliin perustuen. Asukkaiden hoivan tarpeen kasvaessa
henkilöstön voimavarat joutuvat entistä suuremmalle koetukselle.
Ratkaisun täytyy tapahtua ensisijaisesti jokaisen palvelua tarjoavan
yksikön toiminnassa. Pyhäjärven kaupungilla ei ole sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilöstöä palveluksessaan, sillä järjestämisvastuu on
siirretty PPKY Selänteelle. 1.1.2023 alkaen palveluiden järjestäminen
siirtyy hyvinvointialueille.
Kaupunki voi kuitenkin saattaa vanhusneuvoston huolen PPKY Selänteen
tietoon ja pyytää PPKY Selänteen edustajaa käymään vanhusneuvoston
kokouksessa kuulemassa asiasta mahdolliset lisäevästykset.
Esitys kuntouttajan palkkaamisesta annetaan Ppky Selänteen hallitukselle.
-Kutsutaan seuraaviin kokouksiin esittelemään tehostettua
palveluasumista Esperi Care:lta ja Attendolta.

6. Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2021
Toimintakertomus vuodelta 2021 esitellään kokouksessa.
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Esitys: Vanhusneuvosto hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2021.
Päätös: Vanhusneuvosto hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2021
pienin lisäyksin. Sihteeri toimittaa toimintakertomuksen vanhusneuvoston
jäsenille.
7. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma/vuosikello vuodelle 2022.
Laaditaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2022 sihteerin
laatiman luonnoksen pohjalta. Luonnos esitellään kokouksessa.
Esitys: Vanhusneuvosto laatii toimintasuunnitelman vuodelle 2022.
Päätös: Vanhusneuvosto laati ja hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle
2022. Sihteeri toimittaa toimintasuunnitelman vanhusneuvoston jäsenille.

8. Tiedoksi saatettavat asiat
- Vanhusneuvostopäivän 4.11 terveiset. Materiaalit nähtävillä:
Vanhusneuvostopäivä - Avoinhallinto.fi. Sihteeri lähettää linkin
sähköpostitse.
- Kysely vanhusneuvostoille iäkkäiden toimintakyvyn edistämisestä.
Kyselyllä kartoitettiin keinoja edistää iäkkäiden toimintakykyä, joka on
olennaista päivittäisessä elämässä toimimisen kannalta. Vastausaika
päättyi 31.1. Kyselyyn vastannut yhdessä vanhusneuvoston puheenjohtaja
ja sihteeri.
-Vammais- ja vanhusneuvostojen HYTE-alueen valmistelun
yhteistyötilaisuuden 19.1 terveiset. Hyvinvointialueelle on tulossa oma
vanhusneuvosto, jossa on jokaisesta kunnan neuvostosta yksi jäsen.
Sihteeri lähettää sähköpostitse tilaisuuden tallenteen ja materiaalit.
-Ikäihmisten messut Haapajärvellä 27.4. Suunnitteilla, että samalla
järjestetään Selänteen alueen vanhusneuvostojen yhteistapaaminen.
-Kunta-akkuna avautuu maaliskuussa. Vapaa-aikapalvelujen ja
kaupungin hallituksen myöntämien avustuksien haku siirtyy Akkunaan.
-Pyhäjärven Virkkulakotien asuntohaku on käynnissä. Lisätietoja
Rillankivi kiinteistö Oy:n kotisivuilta.

9. Muut asiat ja jäsenten aloitteet
- ”Muistisairauksien hyvä hoito säästää kustannuksia ja parantaa
elämänlaatua” -aloite hyvinvointialueelle Suomenselän Muisti ry:ltä.
Kutsutaan vanhusneuvoston seuraavaan kokoukseen Mirja Hynninen
esittelemään aloitetta. Vanhusneuvosto antaa lausunnon aloitteesta.
-Lumenauraus. Lumenaurauksien myöhäinen ajankohta ja tapa on
aiheuttanut harmitusta. Liikkumisapuvälineiden kanssa (mm. rollaattorin)
kanssa on hyvin hankala liikkua, kun auraus on tehty huolimattomasti tai
lumipolanteita on jätetty keskellä kävelyteitä. Tieto saatetaan tekniselle
toimelle.
-Kaukolämpöputkien remontoinnin loppuun saattaminen. Kärkkäisen
alueen kaukolämpöputken syksyisen remontin jäljiltä kuoppaa ei täytetty –
kävelytietä ei voida käyttää/aurata. Jalankulkijat/pyöräilijät joutuvat
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siirtymään autotielle, mikä aiheuttaa vaaratilanteita. Tieto ja
toimeksipyyntö tilanteen korjaamiseksi saatetaan Energia ja Vesi Oy:lle.
10. Kokouksen päättäminen ja seuraavan ajankohdan sopiminen
Seuraava kokouksen ajankohdaksi päätettiin: 29.3.2022, klo 11-13,
k.hallituksen huone
Puheenjohtaja kiitti keskustelurikkaasta kokouksesta ja päätti kokouksen
klo 13.31.

Taimi Piippo
Vanhusneuvoston puheenjohtaja

Jenni Kumpumäki
Vanhusneuvoston sihteeri

Kaija Parttimaa
Pöytäkirjantarkastaja

Eila Leppäharju
Pöytäkirjan tarkastaja

