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Pälkäneen kunnan vanhusneuvosto
Kokousaika

20.11.2019 klo 15.00–16.55.

Kokouspaikka

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
Keskustie 1, 36600 Pälkäne

Osallistujat

Kirsi Saarinen, Pälkäneen seurakunta, puheenjohtaja
Pirkko Närvänen, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys
Paula Pihlava, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys
Pirjo Turunen, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys
Marjatta Savolainen, varajäsen, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys
Heleena Toikka, Pälkäneen seniorit ry
Marja Koppana, Pälkäneen seniorit ry
Heikki Heikkilä, Pälkäneen seniorit ry, varapuheenjohtaja
Tiina Kokkola, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus
Maria Aho, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus
Nella Yli-Sissala, Pälkäneen kunta, vanhusneuvoston sihteeri

Muut kutsutut

Salla Laiho, Kangasalan vanhushuollon sosiaalityöntekijä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.02.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
5. Vanhushuollon esittely
Kangasalan vanhushuollon sosiaalityöntekijä Salla Laiho on kutsuttu kokoukseen esittelemään Pälkäneen vanhushuollon ajankohtaisia asioita ja toimintaa.
Esitys: Merkitään tiedoksi vanhushuollon sosiaalityöntekijän Salla Laihon esitys.
Käsittely: Käytiin läpi vanhusneuvostoa kiinnostavia aihealueita kuten esim. omaishoitoa,
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hoitopaikkojen valvontaa, hoitopaikkajonoja, asiakkaiden tavoittamista sekä hoitomaksujen määräytymistä.
Salla Laiho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.19.
Päätös: Merkittiin tiedoksi Salla Laihon esitys vanhushuollosta ja päätettiin, että vanhusneuvosto osallistuu seuraavaan Pälkäneellä järjestettävään 80-vuotiaiden yhteistilaisuuteen ja tutustuu tilaisuuden toimintaan käytännössä.
6. Uusien ideoiden palkitseminen
Esitys: Keskustellaan uusien ideoiden palkitsemisesta ja päätetään toimenpiteistä.
Päätös: Keskusteltiin asiasta ja päätettiin seuraavasti:
- Päätettiin ottaa yhteyttä sekä Onkkaalan, että Luopioisten Ikäpisteeseen ja tiedustella
mahdollisuutta sijoittaa palautelaatikko molempiin toimipisteisiin. Tiina Kokkola ottaa
asian puheeksi 3.12.
- Päätettiin, että palautteita kerätään tammikuusta-maaliskuun loppuun ja paras palaute
palkitaan.
- Päätettiin, että Kirsi Saarinen vastaa Luopioisten Ikäpisteelle sijoitettavasta laatikosta
ja Marja Koppana Onkkaalaan sijoitettavasta laatikosta. Tiina Kokkola laatii laatikkoihin tekstit ja hyväksyttää ne sähköpostitse vanhusneuvoston jäsenistöllä ennen laatikkojen sijoittamista Ikäpisteisiin.
7. Vanhusneuvoston vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Esitys: Keskustellaan tulevan vuoden toiminnasta ja laaditaan esitys vanhusneuvoston
määrärahatarpeesta vuodelle 2020.
Päätös: Päätettiin seuraavasti:
- esittää vanhusneuvostolle talousarvioon 1000 euron määrärahaa mahdollisia tutustumiskäyntejä (mm. Hattulan vanhusneuvoston vastavierailun järjestäminen maalis-huhtikuussa) ja uusien ideoiden palkitsemista varten. Lisäksi budjetoidaan vanhusneuvoston jäsenten matkakorvaukset, kokouspalkkiot sekä kokouskahvit.
- selvitetään mahdollisuutta yhteistyöhön esteettömyysasioissa vammaisneuvoston
kanssa (esim. yhteisen kokouksen järjestäminen)
- seuraavissa kokouksissa käsitellään mahdollisia aloitteiden tai lausuntojen jättämistä
- vuonna 2020 kokouksia järjestetään arviolta neljä kertaa
8. Muut asiat
a. Lastenlinnantie 7 (Attendon yksikkö) tiealue on monttuinen vaikeuttaen ajamista ja
vanhusten ulkoiluttamista. Sihteeri on ollut yhteydessä tekniseen toimialaan ja asia
on käsitelty. Todettiin, että tiealueen kunto on sittemmin jälleen huonontunut ja
vanhusneuvosto toivoo, että tilanteeseen tulisi parannus ja että tie päällystettäisiin.
b. Vanhusneuvoston tietoon on tullut haasteita esteettömään liikkumiseen liittyen.
Luopioisissa kaupan pihassa on vaikea päästä liuskalle rollaattorilla ja pyörätuolilla. Keskustellaan yleisesti ikäihmisten esteettömästä liikkumisesta.
c. Vanhusneuvosto oli kutsuttu Onkkaalan ja Luopioisten yhteiseen Olopäivään esittelemään toimintaansa. Vanhusneuvostosta tilaisuuteen osallistuivat Kirsi ja Tiina,
jotka kertoivat tilaisuudesta muille. Keskusteltiin siitä, että jatkossa vastaavassa
tilaisuudessa on hyvä vierailla.
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9. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 19.2.2020 klo 15.00 kunnanvirastolla.
10. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 16.55.
Liitteet

Vanhusneuvoston kokouksen 6.8.2019 pöytäkirja

Allekirjoitukset
Paikka ja aika

Kirsi Saarinen
puheenjohtaja

Nella Yli-Sissala
pöytäkirjanpitäjä
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