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PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Multian palvelukeskus Poukama
27.12.2018.

(tarkastuspaikka ja -aika sekä viimeistään
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja

Ari Jurvanen

Inka Jalkanen

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset

todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla

Eero Nännimäinen

Mirja Salosyrjä

varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT

Paikka ja pvm

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Vanhusn. 33 §

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

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Vanhusn. 34 §

Vanhusneuvoston pöytäkirja tulee tarkastaa 27.12.2018 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. 35 §

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.
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VANHUSPALVELUIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYIDEN YHTEENVEDOT
Vanhusn. 36 §

Vanhuspalvelulaki 980/2014 6§ ”Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi”.
Palvelujen laadun ja riittävyyden arvioimiseksi kunnan on kerättävä
säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään
sekä kunnan henkilöstöltä.
Kotihoidon ja päiväkeskuksen asiakkaille, vanhuspalveluiden työntekijöille
sekä Palvelukeskus Poukaman asukkaiden/asiakkaiden läheisille on tehty
kyselyt syksyllä 2018.
Esitys:
Käydään läpi tyytyväisyyskyselyiden yhteenvedot vanhustyön esimiehen
johdolla.
Päätös:
Käytiin läpi ja keskusteltiin runsaasti tyytyväisyyskyselyiden yhteenvedoista.
On hyvä, että jatkossa kyselyt tehdään vuosittain. Kyselyistä nousi esille
asioita, joita lähdetään kehittämään vuonna 2019.

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019
Vanhusn. 37 §

Vanhusneuvoston tulee tehdä vuosittain toimintasuunnitelma seuraavalle
vuodelle. Toimintasuunnitelmassa esitetään vanhusneuvoston tulevan
toimintavuoden aktiviteetit ja tavoitteet.
Mikäli
kunta
antaa
vanhusneuvostolle
toimintabudjetin,
lisätään
toimintasuunnitelmaan myös toimenpiteiden talousarvio. Talousarvion tulee
perustua vanhusneuvoston toimintasuunnitelmaan.
Esitys:
Käydään keskustelua ja valmistellaan toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019.
Vanhusneuvostolle varatut määrärahat pitävät sisällään kokouspalkkiot,
matkakorvaukset, kokouskahvitukset sekä joitakin pieniä hankintoja.
Päätös:
Keskustelun päätteeksi hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (liite 1).
Talousarvio 2019 on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 2018.
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KYSELYT JA ALOITTEET

Vanhusn. 38 §

Vanhusneuvoston jäsenet voivat esittää kokouksessa kysymyksiä ja tehdä
aloitteita vanhuspalveluiden toiminnasta. Kyselyt ja aloitteet kirjataan nimellä.
Esitys:
Kyselyitä ja aloitteita ei ollut.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Vanhusn.39 §

Eläkeliiton ”Vanhusneuvostoselvitys 2017-2021” tullut. Sihteeri vastaa tähän.

TIEDOTUSASIAT
Vanhusn. 40 §

Perusturvalautakunta kokouksessaan (28.11.2018, 106 §) käsitteli Kela-kyytien
epäselvyyksiä saattajan matkakorvausasiassa, jos saatettava joutuu jäämään
sairaalaan. Perusturvalautakunta valtuutti vanhustyön esimiehen laatimaan
harkinnanvaraisen maksusitoumuksen poikkeustilanteessa saattajalle.
Vanhustyön esimies tulee laatimaan tästä ohjeistuksen.
Seuraavan 29.2.2019 klo 13 vanhusneuvoston ajankohta merkittiin tiedoksi
kaikille. Paikka: Palvelukeskus Poukama, takkahuone.
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Multian vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Vanhusneuvoston kokoukset
Vanhusneuvoston on tarkoitus kokoontua noin viisi (5) kertaa ja tarpeen vaatiessa vuoden 2019
aikana.
Vuoden 2018 pääteemana oli ”Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen kotona selviytymisen
tukena” Tätä hyväksi havaittua teemaa jatkamme myös vuonna 2019.
”Omasta hyvinvoinnista huolehtimisella” tarkoitetaan tulevaisuuden ennakointia, kuten esimerkiksi
kirjallisen hoitotahdon laatimista, edunvalvonnan suunnittelua, Omakannan käyttöönottoa ja
asunnon muutostöitä.
Vanhusneuvosto on asettanut tavoitteeksi myös tietokoneen ja netin tutuksi tekemisen ikäihmisten
keskuudessa.
Multian kunnan vanhuspalvelujen strategia osa Multian kunnan kuntastrategiaa
Vuoden 2018 tärkeimpänä asiana oli vanhuspalvelujen strategian päivittäminen. Vanhuspalvelujen
strategian päivityksessä painotettiin ennaltaehkäiseviä ja ikäihmisten terveyttä, toimintakykyä ja
hyvinvointia tukevia toimenpiteitä. Vanhuspalvelulain mukaan keskeisempiä kehittämistavoitteita
ovat iäkkäiden ihmisten kotona asuminen ja kotihoidon järjestäminen vastaamaan tarvittavia
palveluja.
Vanhuspalvelujen strategia tulee olemaan osa Multian kunnan kuntastrategiaa, joka päivitetään
vuonna 2019.
Ikäihmisten palveluoppaan päivittäminen
Toisena tärkeänä asiana on ikäihmisten palveluoppaan päivittäminen yhteystietoineen.
Palveluopas on tarkoitettu Multian kunnan ikäihmisille ja heidän omaisilleen. Oppaassa esitellään
erityisesti ikäihmisille suunnattuja palveluita ja etuuksia. Palveluopas sisältää tietoa sekä
kunnallisista että yksityisistä ikäihmisten palveluista. Tietoa löytyy myös erilaisten yhdistysten ja
järjestöjen toiminnasta. Palveluopas lisätään myös kunnan www-sivuille.
Erilaiset vuoden aikana järjestettävät tapahtumat
Vanhustenviikon (06.-13.10.2019 teemalla ”Varaudu vanhuuteen”) järjestelyyn pyydetään mukaan
eri yhteistyötahoja, kuten esimerkiksi liikuntatoimi, kirjastotoimi ja kansalaisopisto.
Vanhusneuvosto seuraa ja arvioi Voimaa vanhuuteen –hankkeen vaikutuksia Multian kunnan
ikäihmisten keskuudessa.
Tiedottaminen
Tiedottaminen vanhusneuvoston toiminnasta on tärkeää ja se on hyvä aloittaa jo
toimintasuunnitelmaa tehtäessä. Toimintasuunnitelman kunkin toiminnon yhteydessä tulee pohtia,
mitä ja millaista tiedottamista kyseinen toiminto vaatii. Viestintä- ja tiedotussuunnitelma on
yksinkertaisimmillaan sitä, että on hyvissä ajoin pohdittu, mitä, kenelle, miten ja milloin viestitetään.
Vanhusneuvoston verkkosivuilla www.multia/vanhusneuvosto tiedotetaan ajankohtaisista asioista.
Verkkosivujen kautta on myös mahdollista antaa palautetta suoraan vanhusneuvostolle.

