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Vanhusneuvosto
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Vanhusn. 13 §

Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä
on paikalla.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Vanhusn. 14 §

Vanhusneuvoston pöytäkirja tulee tarkastaa 30.10.2018 mennessä.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eero Nännimäinen ja Mirja Salosyrjä
Esitys:
Vanhusneuvosto valitsee kokoukselle kaksi henkilöä vanhusneuvoston
jäsenistä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Nännimäinen ja Mirja Salosyrjä.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Vanhusn. 15 §

Esitellään asiat kokouksen hyväksymässä järjestyksessä ja todetaan
mahdolliset käsiteltäväksi otettavat lisäasiat.
Esitys:
Hyväksytään kokouksen asialistan asiat käsiteltäväksi esitetyssä
järjestyksessä sekä lisäksi todetaan käsiteltäväksi otettavat mahdolliset
lisäasiat.
Päätös:
Hyväksyttiin kokouksen asiat käsiteltäviksi asialistan mukaan esitetyssä
järjestyksessä.

UUSI KUNNANJOHTAJAMME ESITTÄYTYY
Vanhusn. 16 §

Noora Pajari aloittanut uutena kunnanjohtajanamme 01.09.2018.
Esitys:
Kunnanjohtaja Noora Pajari esittäytyy.
Päätös:
Kunnanjohtaja Noora Pajari esittäytyi ja vanhusneuvoston jäsenet saivat
esittää omia kysymyksiään.
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MULTIAN VANHUSPALVELUIDEN STRATEGIA 2018-2021
Vanhusn. 26 §

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) eli ns. Vanhuspalvelulaki
velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman toimenpiteistään ikääntyneen
väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien
palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.
Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntouttavia
toimenpiteitä. Suunnitelman tulee hyväksyä kunnanvaltuusto ja se on
tarkistettava valtuustokausittain.
Vanhuspalvelulaki edellyttää suunnitelman laatimisessa laajaa
yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Koko suunnitelman lähtökohtana on,
että arvokas vanhuus on ihmisoikeus multialaisille ikäihmisille – aina.
Esitys:
Multian kunnan aiempi vanhustyön strategia ”Multian ikäpoliittinen
ohjelma 2015-2019” kaipaa päivittämistä.

Khall. 25 §

Päätös:
Kunnanhallitukselle ehdotetaan, että se vaatii perusturvalautakunnalta
päivitystä vanhustyön strategiasta, joka sitten liitetään osaksi
kuntastrategiaa.
(Vanhuspalvelulaki 5§). Strategia on tarkistettava valtuustokausittain.
---------------------------------------------Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus antaa perusturvalautakunnalle tehtäväksi päivittää
vanhuspalvelujen strategian, joka liitetään osaksi kuntastrategiaa.
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Pt.ltk 25 §

---------------------------------------------Valmistelu: Perusturvajohtaja Satu
satu.kokkonen@multia.fi

Kokkonen

p.

040

3016

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) eli ns. Vanhuspalvelulaki
velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman toimenpiteistään ikääntyneen
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suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien
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toimenpiteitä. Suunnitelman tulee hyväksyä kunnanvaltuusto ja se on
tarkistettava valtuustokausittain.
Vanhuspalvelulaki edellyttää suunnitelman laatimisessa laajaa
yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Koko suunnitelman lähtökohtana on,
että arvokas vanhuus on ihmisoikeus multialaisille ikäihmisille – aina.
Multian kunnan aiempi vanhustyön strategia ”Multian ikäpoliittinen
ohjelma 2015-2019” kaipaa päivittämistä.
Perusturvajohtajan esitys:
Vanhustyönstrategia
päivitetään
kunnan
strategian
pohjalta.
Vanhustyönstrategian päivitys aloitetaan kuitenkin jo nyt yhteistyössä
vanhusneuvoston ja palvelukeskus Poukaman johtoryhmän kanssa ja luonnos
strategiasta
esitetään perusturvalautakunnassa
toukokuussa 2018.
Myöhemmin strategiaan tehdään tarvittaessa kunnan strategiaan vaatimat
muutokset ja virallinen strategia tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin päätökseksi.
------------------------------------------------MULTIAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN
Vanhusn. 7 §

Multian kehittämisilta, kuntastrategian työstäminen pidetään valtuustosalissa
valtuustoseminaarissa 15.5.2018 klo 17-20. Toimintatapana on osallistava ja
vuorovaikutuksellinen strategiatyö ja ajatustenvaihtoilta. Strategiailtaan
kutsutaan valtuutetut, johtoryhmä, seurakunnan edustajat, yhteisöjen,
järjestöjen edustajat ja kutsu menee myös yrittäjille.
Esitys:
Aloitetaan vanhustyön strategian päivittäminen mahdollisimman pian.
Kutsutaan tätä varten koolle vanhusneuvosto ja palvelukeskus Poukaman
johtoryhmä.
Päätös:
Vanhusneuvoston ja Poukaman johtoryhmän ensimmäinen kokoontuminen
asian tiimoilta 17.4.2018 klo 10 Poukamassa.
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MULTIAN VANHUSPALVELUIDEN STRATEGIA 2018-2021
Vanhusn. 17 §

Multian kunnan vanhustyön strategia 2018-2021 on nyt päivitetty
vanhuspalveluiden työntekijöiden ja vanhusneuvoston jäsenten yhteistyönä.
Perusturvalautakunta
käsittelee
vanhustyön
strategian
lokakuun
kokouksessaan.
Koko suunnitelman lähtökohtana on ollut ”Arvokas vanhuus on ihmisoikeus
multialaisille ikäihmisille – aina”.
Esitys:
Käydään keskustelua esitetystä vanhustyön strategiasta.
Päätös:
Keskusteltiin hyvin tehdystä strategiasta. Muutama muutos tehdään vielä
perusturvalautakunnalle esitettäväksi. Poistetaan alaotsikko ”Laitoshoito” ja
sisällytetään se tekstiin otsikon 3. alle. Alaotsikko ”Hammashoito” muutetaan
”Perusterveydenhoidoksi”, johon myös hammashoito tulee sisältymään.
Ryhmitellään alaotsikot järkevämpään muotoon, mm. ”Kunnan omat palvelut”.
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VANHUSNEUVOSTON VERKKOSIVUT
Vanhusn. 24 §

Vanhusneuvostolla olisi vähintäänkin oltava omat verkkosivut kunnan sivujen
yhteydessä. Tieto- ja viestintätekniikan arkipäiväistyttyä verkkosivut ovat yleisin
ja helppo tapa löytää esimerkiksi vanhusneuvoston jäsenten yhteystiedot.
Verkkosivuilta olisi myös löydyttävä lyhyt kuvaus siitä, mikä vanhusneuvosto on
ja mikä sen tarkoitus on.
Esitys:
Käydään keskustelua vanhusneuvoston verkkosivuista. Ehdotetaan Multian
vanhusneuvoston verkkosivujen osoitteeksi: www.multia.fi/vanhusneuvosto
Päätös:
Multian kunnan järjestelmäsuunnittelijalle annetaan tehtäväksi luoda
vanhusneuvostolle
alasivut
www.multia.fi –sivulle.
Esitys
sivuiksi
www.multia.fi/vanhusneuvosto hyväksyttiin. Sivuille päivitetään ahkerasti
ajankohtaisia asioita ikäihmisille tärkeistä asioista.

Vanhusn. 4 §

Multian kunnan järjestelmäsuunnittelijalta tullut ehdotus vanhusneuvoston
verkkosivujen sijainnista ja suunnittelusta.
”Meidän sivustorakenteessamme sen looginen paikka olisi mielestäni
Asukkaille-osiossa. Tässähän oltiin samalla rakentamassa erillistä sivustoa
siksi että päivitysmahdollisuus voitaisiin myöntää muillekin - tosin
miinuspuolena on, että osoite lukittuu samalla pysyväksi ja siksi se pitää miettiä
valmiiksi,
onko
se
/vanhusneuvosto,
/ikaantyneille
jne.
Toinen vaihtoehto on tuon ottaminen osaksi pääsivustoa, jolloin taas osoite voi
joustaa tarpeen mukaan mutta muokkaukset menevät minun kauttani.”
Esitys:
Käydään keskustelua nettisivujen sijainnista ja sisällöstä.
Päätös:
Hyväksytään järjestelmäsuunnittelijan ehdotus. Yksinkertainen polku on hyvä.
Vanhusneuvoston jäsenten nimet ja yhteystiedot sivulle (ei kuvia). Fonttikoon
valinta.

Vanhusn. 18 §

Vanhusneuvoston
verkkosivuihin
tarvitaan
aineistoa,
jotta
järjestelmäsuunnittelija saa avattua sivut. Useimpien kuntien verkkosivuilta
löytyy ainakin vanhusneuvoston kokoonpano ja myös tietoa vanhusneuvoston
toiminnasta ao. kunnassa.
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Esitys:
Suunnitellaan raakaversio verkkosivujen sisällöstä.
Päätös:
Mediapalveluiden opiskelija multialainen Riikka Jokela on tarjoutunut
suunnittelemaan vanhusneuvoston nettisivut 80 euron urakkahintaan. Riikka
Jokela yhdessä kunnan järjestelmäsuunnittelija Jari Honkosen kanssa
suunnittelee ja toteuttaa vanhusneuvoston sivut. Keskusteltiin Riikka Jokelan
lähettämästä alustavasta suunnitelmasta ja hyväksyttiin se.

TALOUSARVIO 2019
Vanhusn. 19 §

Kunnan talousarvion käsittely on käynnissä. Kunnanhallitus ohjeistaa, että
säästöjä on löydettävä 182 500 euron edestä, jolloin toimintakuluja on
pienennettävä 1,33 % talousarvioon 2018 verrattaessa tai vastaavasti
kasvatettava toimintatuottoja 6,5 %:ia.
Esitys:
Keskustellaan kustannussäästöjen vaikutuksista ikäihmisiin.
hallintokunnilta talousarvioehdotukset keskustelun pohjaksi.

Pyydetään

Päätös:
Kunnanjohtaja Noora Pajari kertoi eri hallintokuntien talousarvioehdotuksista
keskeisimmät kohdat. Sovittiin, että kunnanhallitus lähettää 6.11.2018
kokouksensa
jälkeen
vanhusneuvostolle
tiedoksi
käsittelemänsä
talousarviopykälän. Vanhusneuvostolla on mahdollisuus antaa lausunto tästä.
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KYSELYT JA ALOITTEET
Vanhusn. 20 §

Vanhusneuvoston jäsenet voivat esittää kokouksessa kysymyksiä ja tehdä
aloitteita vanhuspalveluiden toiminnasta. Kyselyt ja aloitteet kirjataan nimellä.
Esitys:
Inka Jalkanen esitti, että Multialle pitäisi saada samanlaiset ”Hyvinvointiportaat”
kuin Keuruulle Kurkilahden rannan rinteeseen on rakennettu. Porrastreeni on
tehokas monipuolinen erityisesti jalkalihasten kehittäjä. Portaat hyödyttävät
kaikkia lapsista vaariin. Mahdollisesti sponsorien avustamana rakennettavat
portaat palvelisivat kaikkia kuntalaisia, mutta erityisesti jalkojen voima vaikuttaa
ratkaisevasti toimintakykyyn ikääntyessä.
Hanna-Kaisa Koppelomäki toi esille Kela-kyytien tämän hetkisen epäselvyyden.
Esimerkiksi, jos lähdet taksilla saattajaksi sairaalaan ja saatettava joutuukin
jäämään sairaalaan, niin saattajan on itse maksettava paluukyyti.
Päätös:
Viedään kunnanhallitukselle tietoa Hyvinvointiportaista ja pyydetään selvittämään
mahdollisuutta rakentaa Multialle portaat mm. Kynnäälle. Näin saataisiin Kynnäs
monipuolisempaan käyttöön kuntalaisille.
Pyydetään taksiautoilija Jouko Vuorista Muistipäivään vierailemaan, jotta
ikäihmiset voivat kysyä suoraan häneltä mieltä askarruttavia asioita. Muistipäivillä
osanottajia on yleensä n. 50 henkilöä, joten siellä saataisiin mahdollisimman
monen ikäihmisen ääni kuuluville. Viedään myös perusturvalautakunnalle tietoa
paluukyydin aiheuttamasta huolesta saattajille.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Vanhusn.21 §

Ei muita esille tulleita asioita.

TIEDOTUSASIAT

Seuraava kokous ti 13.11.2018 Poukaman päiväkeskuksen ”Peräkammarin”
tiloissa klo 13.

Vanhusn. 22 §
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