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

17.05.2017 kello 14.00 – 15.50
Kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallituksen edustajat:
Marjatta Hyttinen
Miia Sjöman
poistui klo 14.50
Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry:n edustajat:
Aarre Majamäki
Ulla Sorvali
Jämijärven eläkkeensaajat ry:n edustajat:
Marita Frigård
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POISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

ASIAT

11 - 20 §§

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
Allekirjoitukset

Aarre Majamäki

Ulla Sorvali

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto
Virka-asema

Allekirjoitus

Kanslisti, vanhusneuvoston sihteeri
Anne Ranta

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Vanhusneuvosto
17.05.2017
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11 §

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

12 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsut on lähetetty 08.05.2017 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
17.05.2017
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13 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa
ovat Aarre Majamäki ja Ulla Sorvali.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Vanhusneuvosto
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14 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
-

Vanhustyön keskusliitto, materiaalitilaukset
Vanhustenviikko 1.-8.10.2017, Ikäpolvet yhdessä
Vanhustyön keskusliitto: Asuntojen korjausneuvontaa
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 67
09.05.2017
Satakunnan vanhusneuvosto,
pöytäkirja, kokous 2/2017
10.05.2017
Satakuntaliitto, Työseminaarin 3.5.2017
ryhmätyöt ja luennoitsijoiden diasarjat
16.5.2017
Irma Roinisen tiedote
16.5.2017

Ehdotus:

Merkitään edellä mainitut asiat tietoon saatetuiksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Vanhusneuvosto
17.05.2017
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Vanhusneuvosto
35 §
13.12.2017
Vapaa-aikalautakunta 24 §
22.02.2017

15 §

RUSKON VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON HAASTE

Vanhusneuvosto 35 §

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.
-----

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Vanhusneuvosto
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Vapaa-aikaltk 24 §

Satakunnan vanhusneuvosto on pyytänyt Jämijärven
vanhusneuvostoa esittämään kunnanhallitukselle liukuesteiden
hankkimista. Mikäli Jämijärven kunnassa yli 75-vuotiaille
markkinoitaisiin, hankittaisiin ja järjestettäisiin kaikille jakelu
liukuesteistä, se tarkoittaisi sellaista summaa, että siihen tarvitaan
lisämääräraha.
Jämijärven kunnassa on 7.2.2017 otetun tiedon mukaan yli 75
vuotiaita yhteensä 270 henkilöä.
Liukuestekalossi torjuu sekä kosteutta, että kaatumista maksaa
44€/pari.
Kenkään laitettava kantapäähän sijoittuva liukueste 10-30€/pari
Kengän pohjaan tuleva liukueste useammalla nastalla 20-50€/pari

Päätösehdotus:

Jämijärven vapaa-aikalautakunta katsoo, että henkilökohtaiset
avustavat välineet ovat saatavissa yleensä terveyspalveluiden
fysioterapian kautta. Heillä on tämän alan asiantuntemus toimia
avustajana ja markkinoijana kyseisillä tuotteilla.

Päätös:
Jämijärven vapaa-aikalautakunta katsoi, että henkilökohtaiset
avustavat välineet ovat saatavissa yleensä terveyspalveluiden
fysioterapian kautta. Heillä on tämän alan asiantuntemus toimia
avustajana ja markkinoijana kyseisillä tuotteilla.
----Vanhusneuvosto
5§
Ehdotus:

Vanhusneuvosto keskustelee asiasta.

Päätös:

Vanhusneuvosto päätti, että selvitetään terveyspalveluiden
fysioterapian tarjoamat mahdollisuudet saada liukuesteet käyttöön
sitä kautta. Sihteeri selvittää asiaa ja asian käsittelyä jatketaan
seuraavassa kokouksessa.
Päätettiin järjestää vanhainkodin ja palvelutalon asukkaiden
ulkoilupäivä 6.6.2017 kello 12-14. Sovitaan vanhainkodin johtajan
kanssa päivästä tarkemmin ja tarkistetaan montako henkilöä
tarvitaan ulkoiluttamaan vanhuksia. Vanhusneuvosto päätti haastaa
kunnanviraston henkilökunnan mukaan ulkoiluttamaan vanhuksia
ulkoilupäivänä.
-----

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
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Vanhusneuvosto
17.05.2017
17
________________________________________________________________________________

Vanhusneuvosto
15 §

Sihteeri on tiedustellut vanhainkodin johtajalta, että sopiiko 6.6.2017
klo 12-14 heille. Vanhainkodin johtaja on ilmoittanut, että kyseinen
aika on heille sopiva.

Ehdotus:

Keskustellaan tapahtuman järjestelyistä.

Päätös:

Päätettiin järjestää ulkoilupäivä 6.6.2017 kello 12-14 vanhainkodilla.
Mikäli sää ei ole hyvä voidaan päivää viettää sisätiloissa lukemalla
lehtiä, runoja, kirjaa tms. Tapahtumaan mukaan haastetaan
kunnanviraston henkilökunta.
Ilmoittautumiset tapahtumaan otetaan keskitetysti sihteerille Anne
Rannalle.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
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Vanhusneuvosto
8§
15.03.2017

16 §

MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT JA PYYDETYT
PUHEENVUOROT

----Vanhusneuvosto
8§

Edustajan valinta liikenneturvallisuustyöryhmään
Satakunnan seudun (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja
Siikainen) liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen on
käynnistynyt. Joka kuntaan perustetaan oma
liikenneturvallisuusryhmä. Suunnitelman laatimista ohjaa VarsinaisSuomen ELY-keskus yhdessä suunnittelualueen kuntien kanssa.
Suunnitelman laatimisessa ovat mukana myös Liikenneturva sekä
poliisi. Liitteenä nro 8.1. ELY-keskuksen ja Destian tiedote 2.12.2106
Liikenneturvallisuusryhmään nimetään päivähoidon/
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuoriso/vapaa-aikatoimen,
Terveystoimen, vanhus- ja vammaistyön sekä liikennesuunnittelun ja
maankäytön suunnittelun edustajat.
Vanhusneuvostoa on pyydetty nimeämään oma edustajansa
liikenneturvallisuusryhmään.

Päätös:

Vanhusneuvosto
16 §

Vanhusneuvosto nimesi edustajakseen liikenneturvallisuustyöryhmään vanhusneuvoston sihteerin, kanslisti Anne Rannan.
----Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 3.4.2017/81 §, että
Jämijärven kuntaan ei perusteta liikenneturvallisuustyöryhmää.
Liikenneturvallisuusasiat liittyvät kuntalaisten hyvinvointiin ja
terveyteen, joten liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat voidaan
käsitellä hyvinvointityöryhmässä. Hyvinvointityöryhmän kokouksiin
voidaan kutsua tarvittaessa muita edustajia.
Kunnanhallitus on valinnut edustajat hyvinvointityöryhmään
kokouksessaan 26.09.2016. Vanhusneuvoston valmisteluasioista
vastaava sihteeri on valittu hyvinvointityöryhmään.

Ehdotus:

Vanhusneuvosto merkitsee asian tietoon saatetuksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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17 §

SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA
TILAISUUKSISTA

Marjatta Hyttinen kertoi SataSoten suunnitteluryhmien
nykytilanteesta ja koulutuksista vuonna 2017. Liitteenä 17.1 on
raportti toiminnasta.
Satakuntaliitto järjesti 3.5.2017 työseminaarin Satakunnan
vanhusneuvostoille Raumalla. Työseminaarissa oli alustuksena
Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Ermo Haaviston ja
Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalaisen
esitykset. Työseminaarissa oli ryhmätyöt jaoteltuna neljään eri
aihealueeseen. Anne Ranta esitteli seminaarissa esiin tulleita
valinnanvapauslakia koskevia kommentteja. Aarre Majamäki esitteli
vanhusjärjestöjen ja eläkeläisjärjestöjen roolia Satasotessa ja
vanhusneuvostoissa esiin tulleita kommentteja. Marjatta Hyttinen
esitteli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelujen
mahdollisuudet sotessa sekä vanhusneuvoston roolia Satasoten
jälkeen. Pöytäkirjan 14 §:ssä on tietoon saatetuissa asioissa
annettu vanhusneuvostolle tiedoksi ko. tilaisuuden materiaalit.
___
.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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18 §

MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT JA PYYDETYT
PUHEENVUOROT
Aarre Majamäki esitti, että K-Market Jämijärven tiloihin hankittaisiin
kunnan toimesta elvytyslaite eli defibrillaattori. Paikkana kauppa olisi
hyvä sen pitkien aukioloaikojen vuoksi myös viikonloppuisin.
Defibrillaattori on sydämen sähköisen rytmin siirtolaite, jolla pyritään
poistamaan haitallisen rytmin aiheuttama sydämen kaaostila
antamalla sydänlihakseen tasavirtasähköisku.
Maallikkokäyttöön tarkoitettuja defibrillaattoreita on Suomen
kauppakeskuksissa ja muilla vilkkailla paikoilla noin tuhat. Se on
hyödyllinen ja ehkä tärkein yksittäinen asia ja tekijä, jolla voidaan
sydänpysähdyspotilaan ennustetta ja selviytymistodennäköisyyttä
parantaa. Sydänpotilaista suuri osa menehtyy äkkikuolemaan
käytännössä vakavan rytmihäiriön kautta. Potilaan selviytymisen
todennäköisyyden kertoo viive siitä kun sydän pysähtyy siihen kun
se sähköiskun avulla käynnistetään uudelleen. Elvytyslaiteen
käyttäminen ei voi käytännössä epäonnistua. Laite tunnistaa missä
tilanteessa sähköisku on tarpeellinen.
SPR on lupautunut järjestämään koulutuksia laitteen käyttöön. Mikäli
laite päätetään hankkia, sen käytön opastus tulisi olla myös
kuntatiedotteessa.

Päätös:

Vanhusneuvosto päätti esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi
hankkia defibrillaatorin asennettavaksi sen K-Market Jämijärven
tiloihin.
----Päätettiin, että Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry, Jämijärven
eläkkeensaajat ry ja PoSa antavat uusien edustajiensa nimeämiset
vanhusneuvostoon kesäkuun 2017 aikana. Tämän jälkeen
nimitykset vanhusneuvostoon saatetaan kunnanhallituksen tietoon.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta
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Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Vanhusneuvosto
17.05.2017
21
________________________________________________________________________________

19 §

SEURAAVA KOKOONTUMINEN

Ehdotus:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:

Päätettiin siirtää seuraavan kokouksen päättäminen uuden
vanhusneuvoston päätettäväksi. Sihteeri hoitaa asian käytännön
järjestelyt.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta
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20 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.50.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

