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Vanhus- ja vammaisneuvosto

PÖYTÄKIRJA
Pyhännän vanhus- ja vammaisneuvoston kokous
Maanantai 4.11.2019 klo 10.00 Pyhännän Toimintatupa
Läsnä: Maria Leena Kemppainen, Leena Piippo, Marja-Leena Moisala, Elvi Kurkela,
Marko Niiranen ja Helena Paakki

1. Kokouksen avaus
Marko Niiranen avasi kokouksen klo 10.10
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti
4. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajan valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Marko Niiranen
Valittiin vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Maria Leena Kemppainen
kaudeksi 2019-2021
Sihteerin valinta
Valittiin kokouksen ja vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeriksi Helena Paakki
kaudeksi 2019-2021
Muiden toimijoiden valinta
Todettiin, ettei ole tarpeen valita muita toimijoita
5. Toimintasuunnitelma v.2020
Toimintasuunnitelman 2020 (liite 1) tavoitteiksi asetettiin esteettömyyden
edistäminen, kylätalkkaritoiminnan käynnistäminen, ystävätoiminnan
käynnistäminen ja vanhus- ja vammaisneuvoston aktiivisen otteen edistäminen
6. Ajankohtaiset asiat
Keskusteltiin Vanhusneuvostopäivän 7.11.2019 ”Vanhusneuvosto koko ikäväestön
asialla” teemoista; turvallisuus, sähköiset palvelut ja hyvä arki sekä järjestelyistä.
Mahdollisuus seurata päivää omalta koneelta. Sihteeri huolehtii linkin ja muun
materiaalin neuvoston jäsenille sähköpostiin.
Omaishoitajille järjestetään ensiapukoulutusta ”Ensiaputaitoja- ja turvallinen
arki” Kärsämäellä 12.11.2019 klo 10-16. Kärsämäen seurakuntatalolla.
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7. Muut asiat
Päätettiin valmistella Pyhännän kunnanhallitukselle vanhus- ja vammaisneuvoston
lausunnot Kylätalkkaritoiminnan tarpeesta sekä mahdollisen Senioritalon
suunnittelussa vanhusten ja vammaisten osallistumisesta ja tarpeiden huomioimisesta
jo suunnitteluvaiheessa.
8. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 10.45
Seuraava kokous pidetään keväällä 2020

JAKELU
Pyhännän vanhus- ja vammaisneuvosto
Maria Leena Kemppainen (puh.johtaja), Myllykoskentie 4, 92910 TAVASTKENKÄ
p. 044 3126 135
Leena Piippo, Akanrinne 2, 92930 PYHÄNTÄ
p. 040 5519 350
Marja-Leena Moisala, Maaralanperäntie 22, 92930 PYHÄNTÄ
p. 040 8222 667
Elvi Kurkela, Tavastkengäntie 27a, 92910 TAVASTKENKÄ
p. 040 7039 307
Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö
Helena Paakki (sihteeri), palveluesimies
LIITTEET: Toimintasuunnitelma v.2020
Vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto Kylätalkkaritoiminnasta Pyhännän
kunnanhallitukselle
Vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto senioreille suunnattujen asuntojen
kunnostamisesta ja uudisrakentamisesta Pyhännän kunnanhallitukselle

Maria Leena Kemppainen
puheenjohtaja

Helena Paakki
sihteeri
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Toimintasuunnitelma v.2020

Asia

Tavoite

Säännölliset
kokoukset

Kaksi kokousta
vuodessa keväällä
ja syksyllä.

Tarpeen mukaan
lisäkokouksia
Vanhus-ja
Vanhus- ja
vammaisneuvoston vammaistoiminnasta
neuvoston aseman
tiedottaminen
ja tunnettavuuden
lisääminen
Vaikuttaminen
Esteettömyyden
edistäminen julkisissa tiloissa.
Kylätalkkaritoiminnan
käynnistäminen.
Palveluoppaan
päivittäminen
Aktiivinen ote
vanhusten ja
vammaisten
asioissa.

Virkistys- ja
vapaaehtoistoiminta

Toimenpide

Toteutus
Sihteeri koolle
kutsuja

Kokousmuistiot
ja jäsenten
yhteystiedot
Internetissä.

Vanhus- ja
vammaisneuvosto

Keskustelu
esteettömyydestä
palveluntuottajien kanssa
esim.
kaupat, pankki,
kunta

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Palveluoppaan
päivitykseen
osallistuminen
Lausunnot kunnanhallitukselle.

.
Vammaisten ja
Ystävätoivanhusten
minnan
virkistystoimintaan kehittäminen
panostaminen
Tapahtumat

Vanhus- ja
vammaisneuvosto
Paikalliset
yhdistykset

Arvi
ointi

Budjetti
Kokouspalkkiot
matkakorvaukset
kokoustarjoilut

PYHÄNNÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pyhännän kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Pyhännän kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto on kunnan alueella toimivien vanhus- ja vammaisjärjestöjen, vanhusten ja vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa yhteistyöelin.
Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoitus on edistää viranomaisten, yksittäisten kuntalaisten
ja järjestöjen yhteistoimintaa sekä ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista.
Vanhus- ja vammaisneuvoston tavoitteena on edistää vanhusten ja vammaisten yhdenvertaisuutta
muiden kuntalaisten kanssa sekä edistää mm. esteettömyyttä. Neuvosto pyrkii auttamaan kotona
selviytymisen tukemista. Vanhus- ja vammaisneuvosto on kunnanhallituksen alainen toimikunta.
Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuoden aikana, keväällä ja syksyllä.
Mahdollisesti osallistutaan myös Haapaveden, Pyhännän ja Siikalatvan vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteiseen kokoukseen. Neuvosto käsittelee kokouksissa ajankohtaisia asioita.
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet vievät tietoa taustajärjestöönsä sekä aktivoivat taustayhteisöä olemaan aloitteellisia vanhus- ja vammaisneuvostolle mahdollisuuksien mukaan.

PYHÄNNÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Vanhus- ja vammaisneuvosto

LAUSUNTO PYHÄNNÄN KUNNANHALLITUKSELLE KYLÄTALKKARITOIMINNAN
KÄYNNISTÄMISESTÄ
Pyhännällä vanhusten määrä on kasvusuunnassa ja valtakunnallisestikin on tavoitteena, että
mahdollisimman moni vanhus asuu omassa kodissaan.
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille on tullut useilta yksinasuvilta vanhuksilta kyselyjä
ns. kylätalkkareista.
Omassa kodissa on haasteellista suoriutua itsenäisesti esim. lumitöiden tekemisestä, ruohonleikkuusta ja polttopuiden tekemisestä ja kantamisesta sisälle.
Pyhännän vanhus- ja vammaisneuvosto pyytää Pyhännän kunnanhallitusta selvittämään, onko
Pyhännällä mahdollista järjestää kylätalkkarityyppistä toimintaa esim. työttömien henkilöiden
työpanosta hyödyntämällä tai muilla vastaavilla tukitoimilla.

Pyhäntä 20.11.2019

Maria Leena Kemppainen
Puheenjohtaja
Pyhännän vanhus- ja vammaisneuvosto
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LAUSUNTO PYHÄNNÄN KUNNANHALLITUKSELLE SENIOREILLE SUUNNATTUJEN
ASUNTOJEN KORJAAMISESTA JA UUDISRAKENTAMISESTA
Pyhännän vanhusten määrä on kasvamassa reilusti tulevina vuosina. Valtakunnallisesti tavoitteena
on, että 94% yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissa. Tämä lisää tarvetta korjata vanhaa rakennuskantaa vanhusten ja vammaisten tarpeita vastaaviksi sekä myös uudisrakentamista Pyhännälläkin.
Pyhännän vanhus- ja vammaisneuvosto toivoo, että neuvoston edustajien näkemys- ja kokemustietoa hyödynnetään jo rakennusten suunnitteluvaiheessa, jotta asunnoista saadaan mahdollisimman toimivia ja esteettömiä.

Pyhäntä 20.11.2019

Maria Leena Kemppainen
Puheenjohtaja
Pyhännän vanhus- ja vammaisneuvosto

