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PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Marita Frigård

Anne Ranta

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika
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Allekirjoitukset

Aarre Majamäki
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Paikka ja pvm
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30 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja toivotti vanhusneuvoston jäsenet tervetulleiksi ja
avasi kokouksen.
_____

31 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsut on lähetetty 2.12.2016 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
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32 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi
valitaan Aarre Majamäki ja Miia Sjöman.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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38§

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
-

-

-

Satakuntaliitto: Mielellään vanha seminaarin
aineistoa
9.11.2016
(lähetetty sähköpostilla/postitse jäsenille)
Satakuntaliitto: Nykytilakartoitus ikääntyneiden
palveluista, Irma Roininen
15.11.2016
(lähetetty sähköpostilla/postitse jäsenille)
Satakuntaliitto: Unelmaeloa rakentamassa –
työseminaarin aineistoja
30.11.2016
(lähetetty sähköpostilla/postitse jäsenille,
ryhmätöiden esitykset nähtävillä kokouksessa

Ehdotus:

Merkitään edellä mainitut asiat tietoon saatetuiksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vanhusneuvosto
25 §
04.06.2015
Tekninen lautakunta
7§
26.01.2016
Vanhusneuvosto
15 §
25.08.2016
Vanhusneuvosto
25 §
12.10.2016
34 §

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
yleiseen maantiehen (mt 261). Aloitteista käytiin alustava keskustelu jo
15.12.2015 pidetyssä teknisen lautakunnan kokouksessa.
Vanhusneuvoston aloitteet parannusehdotuksineen ovat seuraavat;

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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

leveälle. Terveysasemalle voisi sähköisesti avautua myös vasemmalla
oleva pienempi ovi.


Katso kohta 2.

5. Hidasteiden laittaminen keskustan tieosuudelle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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.
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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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.
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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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.
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.
-----

Vanhusneuvosto
34 §

Jarmo Koskelalle on lähetetty kirje, jossa on esitetty havaitut
epäkohdat kaupan kiinteistön Inva-paikan merkinnässä. Hän on
siirtänyt Inva-merkin heti ulko-oven läheisyyteen, katoksen viereen.
Maalaukset jäävät kevääseen.

Ehdotus:

Vanhusneuvosto merkitsee em. tietoon saatetuksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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35 §

RUSKON VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON HAASTE
Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet ovat lupautuneet
tekemään hyvän teon vuonna 2017 Suomen täyttäessä 100 vuotta.
Heidän hyvä tekonsa on vuonna 2017 käydä tervehtimässä
ikääntyneitä kotona tai palvelutalossa yksinäisyyden poistamiseksi.
Tarkoitus on tehdä päivittäin joku hyvä teko, se voi olla esimerkiksi
tervehdyksen antaminen, oven avaaminen naapurille, viemällä
kauppakassi ikääntyneen/sairaan kotiin, viemällä paistettua pullaa
naapurille, viemällä ikääntynyt ulos, käymässä tervehtimässä
palvelutalon asukasta pikakäynnillä, hymy ja ystävällinen katse tai
lause naapurille. Ajatuksena on, että teko ei maksa mitään, mutta
tuottaa taatusti hyvä mielen niin tekijälle kuin saajalle. Tarkoitus olisi,
että käytännöt jäisivät elämään ja tulisivat osaksi arkea jossa
elämme. Positiivisella ja myönteisellä asenteella on suuri merkitys
niin tekijälle kuin saajallekin.
Ruskon vanhus- ja vammaisneuvosto toivoo, että kaikki Suomen
vanhusneuvostot lähtevät yhdessä mukaan tekemään parempaa
Suomea omalla tavallaan. Ainoa toive on, että tapa jolla haluatte sen
toteuttaa, ei maksa mitään. Suomi tarvitsee positiivisuutta kaiken
murheen keskellä jota maailmassa on. He markkinoivat myöhemmin
hyvät teot mediassa omalla nimellään.
Vanhusneuvoston on kokouksessaan 12.10.2016 päättänyt ottaa
vastaan Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston haasteen Suomi
100. Samalla päätettiin, että asiaa käsitellään tarkemmin
seuraavassa kokouksessa

Ehdotus:

Vanhusneuvosto keskustelee asiasta ja päättää tavasta, jolla
vastataan Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston haasteeseen.

Päätös:

Päätettiin vastata Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston
haasteeseen järjestämällä ja osallistumalla vanhainkodin ja
palvelutalon asukkaiden ulkoilupäivään ensi kevään tai kesän
aikana. Lisäksi päätettiin ehdottaa kunnanhallitukselle, että
kunnanhallitus hankkisi yli 75 vuotiaille kuntalaisille liukuesteet.
Syksyllä 2017 jaettavien liukuesteiden toimittamisessa asukkaille
vanhusneuvosto on mukana.
-----
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36 §

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN KYSELY IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISEN
KEHITTÄMISOHJELMASTA
Ympäristöministeriön koordinoima ikääntyneiden asumisen
kehittämisohjelma 2013 – 2017 on käynnistänyt selvityksen kuntien
vanhusneuvostojen roolista ja mahdollisuuksista ikääntyneiden
asumiseen ja elinympäristöihin liittyvissä kysymyksissä.
Vanhusneuvostot tulee huomioida kaikissa ikääntyneisiin liittyvissä
asioissa suunnitteluvaiheessa. Ympäristöministeriö on lähettänyt
liitteenä 36.1. olevan ympäristöministeriön lähetekirjeen,
ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013 – 2017 sekä
kyselylomakkeen koskien vanhusneuvostojen roolia ja
mahdollisuuksista ikääntyneiden asumiseen ja elinympäristöihin
liittyvissä kysymyksissä.

Ehdotus:

Keskustellaan kehittämisohjelmasta ja laadituista kysymyksien
vastauksista.

Päätös:

Vanhusneuvosto vastasi yhdessä kyselyn kysymyksiin. Sihteeri
lähettää vastaukset ympäristöministeriölle.
_____
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37 §

SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA
TILAISUUKSISTA
SataSoten maakuntakierroksen Jämijärven päivä oli 8.11.2016 Jämi
Areenalla ja Vanhusneuvostolla oli esittelypöytä tilaisuudessa. Miia
Sjöman laati esityksen tietokoneelle vanhusneuvoston toiminnasta ja
esittelypöydällä oli jaossa vanhusneuvoston päivitetty esite.
Esittelypöydässä kyselyihin oli vastaamassa puheenjohtaja Marjatta
Hyttinen ja sihteeri Anne Ranta.
Marjatta Hyttinen, Aarre Majamäki ja Ilkka Hyttinen olivat Jämijärven
edustajina Satakuntaliiton järjestämässä Unelmaeloa rakentamassa
-seminaarissa 28.11 2016. Aarre Majamäki selvitti tilaisuuden
keskusteluaiheita, joita olivat olleet mm. eutanasiaan liittyviä sekä
siitä miten ikääntyvät suhtautuvat omaan vanhenemiseensa.
Tilaisuudessa oli ryhmätöitä, ryhmiä oli ollut kahdeksan ja kaikilla oli
ollut erilaiset aiheet ryhmätöiden aiheena. Ryhmätöiden työn
tulokset olivat kokouksessamme kaikkien luettavissa. Tapahtumassa
olivat luennoimassa FT tutkija psykoterapeutti Marja Saarenheimo,
Kotkan vanhusneuvoston jäsen Risto Hokkanen ja Esko Valtaoja.
Satakuntaliitto on toimittanut luentojen aineistot sekä Porin
vanhuspalvelujohtaja Pirjo Rehulan aineisto sekä Pirjo Voutilaisen ja
Anja Noron aineisto Pirjo Rehulan aineiston pohjalle, kärkihankkeen
toteutuksesta. Satakuntaliiton aineisto kokonaisuudessaan oli
vanhusneuvoston 38 §:n tiedoksi saatettavissa asioissa.
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38 §

MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT JA PYYDETYT
PUHEENVUOROT
Puheenjohtaja Marita Frigård ja sihteeri Anne Ranta kiittelivät
kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä.
____
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39 §

SEURAAVA KOKOONTUMINEN

Ehdotus:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:

Päätettiin pitää seuraava kokous 15.03.2016 kello 14.00
kunnantalolla.
_____
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40 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.35.
_____
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