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KERTOMAAN ONNIKODIN TOIMINNASTA

MARJATTA HYTTINEN
Marjatta Hyttinen, puheenjohtaja

Anne Ranta, sihteeri

Jämijärven kunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016

Vanhusneuvosto
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana)

12.10.2016 kello 14.00 – 16.05
Kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallituksen edustajat:
Marjatta Hyttinen
Miia Sjöman
Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry:n edustajat:
Aarre Majamäki
Ulla Sorvali
Jämijärven eläkkeensaajat ry:n edustajat:
Marita Frigård
Anneli Pitkänen
Posan edustajat:
Katja Kujansuu
Kirsti Sorvali

Anne Ranta

sihteeri

POISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

ASIAT

20 - 29 §§

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Marjatta Hyttinen

Anne Ranta

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme.

Kunnanvirasto

14.10.2016

Allekirjoitukset

Marita Frigård

Aarre Majamäki

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto
Virka-asema

Allekirjoitus

Kanslisti, vanhusneuvoston sihteeri
Anne Ranta

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Vanhusneuvosto
12.10.2016
14
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20 §

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja toivotti vanhusneuvoston jäsenet tervetulleiksi ja
avasi kokouksen.
_____

21 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsut on lähetetty 3.10.2016 jäsenille. Toimintasäännön
mukaan kokouskutsut lähetetään jäsenille viimeistään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta.
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on läsnä.

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Vanhusneuvosto
12.10.2016
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22 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa
ovat Marita Frigård ja Aarre Majamäki.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Vanhusneuvosto
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23 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
-

-

Ehdotus:

Satakuntaliitto:
 DiaPuiston tiedotteet, liite 23.1
14.09.2016
 Satakunnan vanhusneuvoston muistio
20.09.2016
13.9.2016 ja eri esityksiä (lähetetty
sähköposti/posti)
 Senioreiden kulttuuriviikkojen ohjelma
Raumalla (lähetetty sähköposti/posti)
28.09.2016
Kutsu Mielellään vanha –kutsuvierasseminaari
(nähtävillä kokouksessa)
02.09.2016
Ruskon vanhus- ja vammaisneuvosto: Haaste
Suomi 100
11.10.2016
Satakuntaliitto: Satasoten tiedote:
Kuntakierros seuraavaksi Ulvilaan
11.10.2016

Merkitään edellä mainitut asiat tietoon saatetuiksi.
Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston haasteeseen Suomi 100
päätettiin ottaa haaste vastaan. Asiaa käsitellään tarkemmin
seuraavassa kokouksessa. Liite 23.1.
Jämijärvellä järjestetään Satasoten kuntakierros Jämi Areenalla
8.11.2016 kello 15 alkaen. Päätettiin varata tilaisuudesta
esittelypöytä, jolle laitetaan esitys vanhusneuvoston toiminnasta
kannettavalle tietokoneelle ja jaetaan päivitettyä vanhusneuvoston
esitettä.Liite 23.2

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Vanhusneuvosto
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24 §

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016

Vuodeksi 2017 laaditaan toimintasuunnitelma ja sen pohjalta
laaditaan talousarvio vuodelle 2017.
Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus ovat liitteenä 24.1.
Ehdotus:

Laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Vanhusneuvosto
12.10.2016
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Vanhusneuvosto
25 §
04.06.2015
Tekninen lautakunta
7§
26.01.2016
Vanhusneuvosto
15 §
25.08.2016
25 §

INVA-PAIKAT JA PYÖRÄTUOLILIUSKA KUNNANVIRASTOLLE SEKÄ
TERVEYSASEMAN PUUTTEET LIIKUNTARAJOITTEISILLE

Vanhusneuvosto 25 §

Vanhusneuvosto on kokouksessaan 03.03.2015 § 17 päättänyt
seuraavaa:
Aloitteen tekeminen tekniselle toimistolle
kunnanvirastolle tulisi saada Inva-parkkipaikka ja sisäänkäynti luiska
pyörätuolia varten terveysaseman ovesta ei pääse pyörätuolilla
sisään mutkattomasti. Ovi ei avaudu kunnolla, seinä ottaa vastaan.
Sihteeri tekee em. asioista aloitteen osoittaen sen tekniselle toimelle,
aloite käsitellään vielä seuraavassa kokouksessa ennen kuin se
jätetään käsittelyyn eteenpäin.
Kopio aloitteesta liitteenä 25.1
Myöhemmin tullaan tekemään aloitetta seuraavista epäkohdista,
ympäristön turvallisuuteen vaikuttavista asioista:
Hidasteiden saaminen keskustaan
- Osuuspankin kurvi vaarallinen, näköesteinä puskat ja
lumivallit
- keväällä 2016 vanhusneuvosto jalkautuu selvittämään
kunnan liikkumista haittaavia kohteita. Mukaan otetaan
liikuntaesteellinen ja neuvoa antava esteettömyys –
asiantuntija, teknisen puolen edustaja ja muita mahdollisia
yhteistyötahoja

Ehdotus:

Käsitellään aloitteen tekemistä tekniselle toimelle kunnanviraston ja
terveysaseman muutostöistä liikuntarajoitteisille.

Päätös:

Päätettiin tehdä aloite em. asioista ja sisällytetään aloitteeseen
kaikki em. kohdat mukaan lukien myöhemmin suunnitellut aloitteet.
------

Tekn.ltk. 7 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Keskusteltiin Jämijärven kunnan vanhusneuvoston 4.6.2015 esittämästä
seitsemän kohdan parannusehdotusaloitteista. Vanhusneuvoston
parannusehdotusaloitteet kohdistuvat kunnan omistamiin kiinteistöihin sekä
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yleiseen maantiehen (mt 261). Aloitteista käytiin alustava keskustelu jo
15.12.2015 pidetyssä teknisen lautakunnan kokouksessa.
Vanhusneuvoston aloitteet parannusehdotuksineen ovat seuraavat;
1. Kunnanvirastonparkkipaikalle tulisi saada vähintään yksi inva- merkitty
pysäköintipaikka.


Invapaikkaa osoittava kyltti on hankittu. Kyltin asennus suoritetaan
keväällä 2016.

2. Kunnanviraston ja terveysaseman sisäänkäynnit tulee tehdä
esteettömäksi kulkea. Vaihtoehtona esitämme kunnanviraston rappusiin
luiskan asentamista.




Terveysaseman ulko- oven vapaan aukon leveys on 950 mm ja
kynnyksen korkeus on 32 mm. Ulko- ovi täyttää leveytensä puolesta
esteettömän rakennuksen vaatimuksen (Suomen RakMK F1), mutta
kynnyskorkeuden vaatimus ei täyty. Rakennusmääräyskokoelman
kohdassa 2.1.2 mainitaan, että kulkuväylältä hallinto-, palvelu-, liike- ja
työtiloihin johtavien ovien vapaan leveyden on oltava vähintään
800mm. Kynnykset saavat olla enintään 20mm korkeita. Kynnys
korjataan vaatimusten mukaisesti keväällä 2016.
Luiskan rakentaminen RakMk:n F1 määräysten kohdan 2.2.3
mukaiseksi on melko haasteellinen tehtävä nykyiselle piha- alueelle.
Erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja tulisi etsiä yhdessä vanhusneuvoston
kanssa. Vaihtoehtoratkaisuja voisivat olla esimerkiksi palveluita
tarvitsevan henkilön palveleminen rakennuksen piha- alueella tai
vaihtoehtoisesti kotikäynti palvelua tarvitsevan henkilön luona.

3. Kunnanvirastolle ja terveysasemalle ehdotetaan asennettavaksi
sähköinen ovenavaaja, joka toimii napista painamalla tai
liiketunnistimella avautuvana.



Terveysaseman ulko- ovi asiaa on selvitetty kohdassa 2.
Todettiin, että sähkötoiminen ulko- oven avaaja on erittäin herkkä
toimintahäiriöille säänvaihteluiden takia.

4. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää terveysaseman sisäänkäyntiin. Ovesta
ei pääse pyörätuolilla/rollaattorilla/kävelykeppiä käyttäen sisään. Ovi ei
avaudu kunnolla, koska tiiliseinä estää oven avaamisen tarpeeksi
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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leveälle. Terveysasemalle voisi sähköisesti avautua myös vasemmalla
oleva pienempi ovi.


Katso kohta 2.

5. Hidasteiden laittaminen keskustan tieosuudelle.


Kunta (kh 23.11.2015 § 284) on tehnyt Varsinais- Suomen Elykeskukselle esityksen tärinäraidoista ja nopeusvalvontakameroiden
asentamisesta kunnan keskustan alueelle. Maantie 261 kuuluu Varely:n
vastuualueeseen.

6. Osuuspankin mutka vaarallinen, näköesteinä ovat puskat ja lumivallit.


Näköesteiden poistamisesta on tehty esitys Ely- keskukselle 18.1.2016
pidetyssä liikenneturvallisuuspalaverissa. Asiaan palataan maaliskuun
alussa Ely- keskuksen edustajien kanssa pidettävässä
keskustelutilaisuudessa. Kevyenliikenteen väylä kuuluu myös
Varelyn:n vastuualueeseen.

7. Vanhusneuvosto toivoo keväällä 2016 jalkautumista selvitettäväksi
liikuntaesteisiä kohteita. Kierroksella voisi olla liikuntaesteellisiä ja
neuvoa antava esteettömyys-asiantuntija, teknisen toimen edustaja ja
muita yhteistyötahoja.


Asiaan palataan kevään 2016 aikana.

Esteettömyydestä on saatavilla lisätietoja mm;
 MRL § 117 e
 MRA § 53
 Suomen RakMk G1, F1, F2
 Perustuslaki § 6
Vanhusneuvosto 15 §
Ehdotus:

Merkitään teknisen lautakunnan asian käsittely tietoon saatetuksi.

Päätös:

Päätettiin, että seuraavaan kokoukseen mennessä sihteeri selvittää
onko suunnitellut toimenpiteet suoritettu ja Ely-keskuksen kanssa
suunnitelmat muutoksista laadittu.
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Vanhusneuvosto pitää tärkeänä sitä, että hidasteraidat laitetaan
keskustan kohdalle, kun maantie 261 päällystetään.
Vanhusneuvoston aiemmin toivomaa kevään 2016 jalkautuminen
pyydetään toteuttamaan sen jälkeen, kun maantie 261 on
päällystetty.
Lisäksi vanhusneuvosto pyytää poistamaan kunnanviraston
rappusilla kaiteiden puolella olevan kukkalaatikon, koska se on
esteenä tukea tarvitsevalle kunnanvirastoon saapuvalle.
Vanhusneuvosto päätti esittää K-Market -kaupan kiinteistön
omistajalle Jarmo Koskelalle ja K-Market -kauppiaalle Jani
Lähteenmäelle kaupan edessä olevien parkkipaikkojen
merkitsemistä vanhuksille ja lapsiperheille rajattuna alueena
erikoismerkein. Lisäksi erityistä huomiota tulisi kiinnittää kiinteistön
asuntojen puoliselta nurkalta, suojatien kohdalta pihasta maantielle
261 moottoriliikenteen ajon estämiseen. Tämä on aiheuttanut useita
vaaratilanteita suojatiellä kävelleille.
Lisäksi keskusteltiin Vanhustentaloyhdistyksen kiinteistössä olevista
epäkohdista ikääntyvän henkilön apuvälineistä ja
esteettömyyshaitoista. Todettiin, että asia ei ole vanhusneuvoston
alaista toimintaa. Kyseisessä asiassa tulee omaisten ottaa yhteyttä
seniorineuvolaan.
-----Vanhusneuvosto 25 §

Teknisen toimiston vastauksena vanhusneuvoston
parannusehdotuksiin on todettu, että toimenpiteet on suoritettu.
Sähköisiä ovenavaajia ei tulla asentamaan, koska Suomen
talvisääolosuhteissa ne eivät toimi moitteettomasti.
Liitteenä 25.1 on tielaitoksen kartta hidasteiden paikoiksi
keskustassa. Ely -keskukseen ollaan oltu yhteydessä näköesteiden
poistamiseksi.
Esteettömyysiltapäivä järjestetään kunnan keskustaan 6.10.2016.
Paikalle on kutsuttu kunnanvaltuuston puheenjohtajat,
kunnanhallituksen puheenjohtajat, kunnanhallituksen jäsenet ja
johtavat viranhaltijat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kunnanviraston rappusilta on poistettu kukkalaatikot, ne on siirretty
maan tasalle rappujen viereen.
K-Market –kaupan kiinteistön omistaja on vastannut
vanhusneuvoston aloitteeseen koskien kaupan parkkitiloja.
Vanhusneuvoston aloite ja Jarmo Koskelan vastaus liitteenä 25.2.
Ehdotus:

Vanhusneuvoston merkitsee em. selvitykset tietoon saatetuksi.
Vanhusneuvosto on järjestänyt 6.10.2016 esteettömyyspäivän,
jonne kutsuttiin kunnanvaltuuston puheenjohtajat, kunnanhallituksen
puheenjohtajat ja jäsenet sekä johtavat viranhaltijat ja
vanhusneuvoston jäsenet.
Estettömyyspäivänä tutustuttiin kunnantalon, terveystalon, apteekin
ja kaupan esteettömyyteen liikuntaesteisen tai lapsien kannalta.
Kunnantalolla todettiin, että kukkalaatikot on poistettu rappusilta.
Rappusten kaidetta tulisi jatkaa siihen asti, kun rappuset päättyvät.
Lisäkaiteen lisääminen alemmaksi kaidetta helpottaisi lasten
kulkemista rapuissa, he saavat pidettyä kiinni alemmasta kaiteesta
kulkiessaan rappusissa. Kunnanvirastolla on aiemminkin palveltu
asiakasta pihaan, ellei hän kykene jostain syystä kulkemaan
rappusia. Ovisummeri olisi hyvä ratkaisu avun ilmaisemiseksi
rappujen alkupäässä ja se on hyvä merkitä selkeästi.
Terveysasemalla olisi hyvä olla summeri, jota voi soittaa kun on
menossa sisään ja henkilökunta tulisi auttamaan oven
aukaisemisessa. Nytkin he auttavat oven avaamisessa, mutta
summeri helpottaisi henkilökunnan havainnointia avun tarpeeseen.
Ovisummeri tulee merkitä selkeästi. Ulko-oven kynnyksellä on pieni
porrastus hankaloittamassa pyörätuolilla tai rollaattorilla kulkiessa.
Apteekin ovi aukeaa hyvin ja pysymään avoimena. Yksin ovea on
pyörätuolista hankala saada auki. Kynnykselle olisi hyvä saada
liuska kulkemisen helpottamiseksi.
K-Market kauppaan pääsee pyörätuolilla ja rollaattorilla erittäin
hyvin. Käytävät kaupassa ovat tarpeeksi leveitä. Inva-paikka on
merkitty rakennuksen päätyyn, jossa maa on alaspäin viertävä ja
paikan vieressä on kaksi eri tasoissa olevaa kaivon kantta.

Inva-paikalta on mahdoton päästä autosta pyörätuoliin ja hankala
yleensäkin toimia liikuntaesteisenä jopa kävelykepillä. Inva-paikka
on normaalilevyinen, sen tulisi olla normaalia leveämpi paikka.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Tähän kaupan inva-paikkaan toivotaan pikaista muutosta, hyvä
paikka olisi kaupan edessä olevat paikoitusruudut ja ne tulisi merkitä
erittäin selvästi inva- ja lapsiparkkipaikoiksi kyltein ja ne tulisi olla
normaalia leveämpiä pysäköintiruutuja.
Vanhusneuvosto ehdottaa em. muutoksia kiinteistöjen omistajille ja
käsittelee asiaa lisää seuraavassa kokouksessa.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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26 §

SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA
TILAISUUKSISTA
Kankaanpäässä järjestettiin 6.9.2016 Yhteisvoimin kotona –
hankkeen Posan päätösseminaari. Seminaarissa esiteltiin
gerontologian kokonaisarviointia, moniammatillista yhteistyöryhmää,
hyvinvointisopimusta, kotiinkuntoutusyksikköä, kuntouttavaa
päivätoimintaa, kotiutusfysioterapiaa ja seniorineuvolaa.
Tilaisuudessa oli Jämijärven vanhusneuvostosta Marjatta Hyttinen,
Anneli Pitkänen, Ulla Sorvali, Aarre Majamäki ja Anne Ranta.
SataSoten Asumis- ja laitospalvelujen työryhmän kokoontumisissa
on Jämijärven edustajana Marjatta Hyttinen. Marjatta Hyttinen kertoo
työryhmän tämän hetken tilanteesta ja suunnitelmista.
Marjatta Hyttinen kertoi laajasti SataSoten Asumis- ja
laitospalvelujen työryhmän toiminnasta. Liitteenä 26.1 on hänen
esityksensä.

Ehdotus:

Vanhusneuvoston merkitsee em. selvitykset tietoon saatetuksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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27 §

MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT JA PYYDETYT
PUHEENVUOROT
Anneli Pitkänen toi esille tarpeen kotipalveluavusta. Apua on toivottu
nurmikon leikkaamiseen, siivoukseen ja muihin päivittäisiin kotitöihin.
Kunnanhallituksen edustajana Miia Sjöman kertoi, että asiasta on
kunnanhallituksessa keskustelu ja sen käsittely on kesken.
Tarkoituksena on koordinoida pitkäaikaistyöttömien käyttö
kotipalvelutoiminnassa. Asian selvittelytyö on kesken ja siihen
tullaan palaamaan seuraavassa kokouksessa.
______
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28 §

SEURAAVA KOKOONTUMINEN

Ehdotus:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:

Päätettiin pitää seuraava kokous 13.12.2016 kello 12.00 Jämin
Matkailu- ja lomakeskuksessa jouluruokailun merkeissä.
____
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29 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.
_______
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