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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Vanhusn. 23 §

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

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Vanhusn. 24 §

Vanhusneuvoston pöytäkirja tulee tarkastaa 20.11.2018 mennessä.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Anneli Jalkanen ja Hanna-Kaisa
Koppelomäki.
Esitys:
Vanhusneuvosto valitsee kokoukselle kaksi henkilöä vanhusneuvoston
jäsenistä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Anneli Jalkanen ja Hanna-Kaisa Koppelomäki.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Vanhusn. 25 §

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 asialista mukaan esitetyssä
järjestyksessä.
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ASUNTOJEN KORJAUSNEUVONTA
Vanhusn. 26 §

Vanhustyön keskusliitolla on 14 alueellista korjausneuvojaa, jotka avustavat
apua tarvitsevia yli 65-vuotiaita asunnossa tarvittavien muutostöiden
toteuttamisessa. Neuvojat avustavat remonttitarpeiden kartoittamisessa,
suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa myös muutostyöt
suorittavan urakoitsijan etsimisessä. (liite 1)
Keski-Suomen edustaja Jukka Lampi on kiinnostunut tulemaan esittelemään
korjausneuvontaa vanhusneuvostoon. Samalla hän voisi kertoa ARA:n
avustuksista ikäihmisten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen. Avustusten
haku ja myöntäminen menivät 2017 vuoden alusta ARA:lle, joten kunnat eivät
enää niitä käsittele. Viimeisen kahden vuoden aikana Multialta ei ole tullut
yhtään tiedustelua avustuksista, joten olisi hyvä tiedottaa niistä, jotta ihmiset
osaisivat niitä hakea ja kysyä neuvoa.
Esitys:
Keski-Suomen edustaja Jukka Lampi saapuu kokoukseen esittelemään
korjausneuvontaa.
Päätös:
Ikääntyneen ihmisen kotona elämistä on mahdollista auttaa monenlaisilla
muutostöillä – esimerkiksi leventämällä ovia, muutoksilla pesutiloihin,
asentamalla luiskia, ramppeja sekä erilaisia kahvoja huoneisiin. Tällaiset
muutostyöt lisäävät turvallisuutta kotona.
Soita ensin korjausneuvojalle. Mitään papereita ei kannata allekirjoittaa
kiireellä. Jukka Lampi nosti tärkeimmäksi asiaksi, että on todella tärkeä kysyä
apua korjausneuvonnasta, joka on maksutonta, ennen minkäänlaisia
muutostöitä. Poliisi ja Kuluttajaliitto varoittavat jatkuvasti ovelta ovelle kauppiaista. Tästä huolimatta viranomaiset saavat viikoittain useita ilmoituksia
vanhuksille väkisin myydyistä palveluista. Tarpeettomista, huonosti tehdyistä ja
törkeän hintaisista remonteista kuulee sydäntä särkeviä tarinoita. Etenkin kattoja ikkunaremontteja tyrkytetään roimaan ylihintaan.
Vanhusneuvostossa keskusteltiin pitkään tästä hyödyllisestä palvelusta yli 65vuotiaille. Todettiin, että lisätään vanhusneuvoston verkkosivuilta linkki suoraan
ARA:n verkkosivuille, josta saa tarvittavaa lisätietoa korjausneuvonnasta.
Samalla päätettiin ehdottaa Multian kunnan sosiaalitoimistosta työntekijää
toimimaan yhteyshenkilönä ARA:n suuntaan.
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KELAN TAKSIKILPAILUTUKSEN ONGELMAT KORJATTAVA PIKAISESTI
Vanhusn. 27 §

Eläkeliiton Keski-Suomen piirin kannanotto (liite 2), jossa vaaditaan pikaisia
toimia taksiliikenteen ongelmien ratkaisemiseksi.
Vanhusneuvoston kokouksessa 22.10.2018 keskusteltiin Kela-kyytien tämän
hetkisestä epäselvyydestä. Perusturvalautakunta lupasi ottaa asian
käsiteltäväkseen marraskuun kokouksessaan.
Esitys:
Keskustellaan asiasta ja merkitään kannanotto tiedoksi. Mietitään pykälän
valmistelua marraskuiseen perusturvalautakunnan kokoukseen.
Päätös:
Toivotaan perusturvalautakunnalta kannanottoa ja toimenpiteitä turvaamaan
saattajan maksuton kotiinpaluu tilanteessa, jossa saatettava joutuukin jäämään
sairaalaan.
Järjestetään koulutustilaisuus asiasta vapaaehtoisille saattajille tammikuussa
2019 yhdessä kotihoidon, seurakunnan, vapaaehtoisten, perusturvajohtajan ja
paikallisen taksiyrittäjän kanssa.
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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. Pyydetään
hallintokunnilta talousarvioehdotukset keskustelun pohjaksi.
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.

TALOUSARVION 2019 VALMISTELU
Vanhusn. 28 §

Kunnanhallitus on 6.11.2018 kokouksessaan käsitellyt vuoden 2019
talousarviota. Talousarvion 2019 käsittely on edelleen kesken. Kunnanhallitus
on kokouksessaan merkinnyt tiedokseen alustavan talousarvioehdotuksen.
Kunnanhallituksen pykälän kirjoitusvaiheessa ei investointiehdotuksia ollut
vielä toimitettu, joten talousarvion valmistelu on vielä puutteellinen. Kaikki
lautakunnan pystyivät täyttämään kunnanhallituksen asettaman säästöraamin.
Perusturvalautakunnan suurin toiminnallinen muutos on kierrätyspisteen ja
kehitysvammaisten työtoiminnan yhdistäminen samoihin tiloihin.
Perusturvalautakunta on tehnyt karsintoja esimerkiksi terveydenhuollon
palveluihin ja toimeentulotuen ja lasten ja perheiden palveluiden tulosalueille.
Sivistyslautakunnan suurin toiminnallinen muutos on aamu- ja
iltapäiväkerhotoiminnan tuottaminen omana työnä syksystä 2019 alkaen sekä
perhepäivätoiminnan lopettaminen.
Tekninen lautakunta on tarkistanut tulopohjaansa kattaakseen vaaditun
säästötavoitteen.
Esitys:
Käydään keskustelua talousarviosta.
Päätös:
Vanhuspalveluiden osalta talousarvio näyttää hyvältä; palveluita ei tulla
leikkaamaan vuoteen 2018 verrattuna. Merkitään tämä tiedoksi.
Vanhusneuvostolla ei huomauttamista talousarviosta. Vanhusneuvostolle on
edelleen taattava toimintaedellytykset.
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IKÄIHMISTEN OIKEUS ASUA YHDESSÄ LOPPUUN SAAKKA EI TOTEUDU LÄHESKÄÄN AINA
Vanhusn. 29 §

Vuonna 2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki muistetaan monista asioista,
mutta yksi tärkeä pykälä on mennyt ohi niin päättäjiltä, ikäihmisiltä kuin heidän
omaisiltaankin. Laki nimittäin määrittelee, että aviopuolisoilla, avopuolisioilla
tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävillä ikäihmisillä on oikeus saada asua
yhdessä loppuun saakka.
Esitys:
Keskustellaan asiasta ja mietitään vanhuspalvelulain toteutumista Multian
vanhuspalveluissa.
Päätös:
Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että Multialla vanhuspalveluissa
Vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) 14 § on huomioitu.

KYSELYT JA ALOITTEET

Vanhusn. 30 §

Vanhusneuvoston jäsenet voivat esittää kokouksessa kysymyksiä ja tehdä
aloitteita vanhuspalveluiden toiminnasta. Kyselyt ja aloitteet kirjataan nimellä.
Esitys:
Ei kyselyitä eikä aloitteita.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Vanhusn.31 §

Vanhuspalveluissa on järjestetty tyytyväisyyskyselyitä työntekijöille, asiakkaille
sekä läheisille. Vanhustyön esimies lupasi tehdä näistä yhteenvedon ensi
vuoden ensimmäiseen kokoukseen.

TIEDOTUSASIAT
Vanhusn. 32 §

Vanhusneuvoston
kokouksessa
22.10.2018
esille
noussut
aloite
Hyvinvointiportaista Kynnäälle nytkähti eteenpäin 7.12.2018 järjestetyssä
järjestöpalaverissa, jossa Heini Paarlahti ja Janette Jartti lupasivat ottaa
porrasprojektin vedettäväkseen. Muu järjestöväki lupasi talkooavun
rakentamisvaiheessa.

Seuraavan vanhusneuvoston ajankohta merkitään tiedoksi kaikille. Tiistaina
18.12.2018 klo 13 palvelukeskus Poukaman takkahuoneella.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Vanhusneuvosto

