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ASIAT

1 - 13 §§

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Miia Sjöman

Jonna Haavisto

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika

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

Kunnanvirasto

sivut 1-11

Allekirjoitukset

Kaisa Sillanpää

Aarre Majamäki

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto
Virka-asema

Allekirjoitus

vapaa-aikasihteeri
vanhusneuvoston sihteeri, sijainen Jonna Haavisto
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1§

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Miia Sjöman avasi kokouksen klo 14.01.
-----

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsut on lähetetty 21.01.2018 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:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
-----
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3§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa
ovat Kaisa Sillanpää ja Helena Lehtiö.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisa Sillanpää ja Aarre Majamäki.
-----

4§

VANHUSNEUVOSTON KÄYTTÖTALOUS V. 2019
Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2018
hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2019. Pöytäkirjan liitteenä
10.1 on vanhusneuvoston käyttötalous vuodelle 2019.

Ehdotus:

Vanhusneuvosto merkitsee käyttötalouden tietoon saatetuksi.

Päätös:

Vanhusneuvosto merkitsi käyttötalouden tietoon saatetuksi.
-----
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5§

VANHUSTEN VIIKON TAPAHTUMA V. 2019

Vanhusneuvosto 5 §

Vanhusten päivää vietetään joka vuosi lokakuun ensimmäisenä
sunnuntaina ja vanhusten viikko on koko sitä seuraava viikko. Tänä
vuonna vanhustenviikko on 6. – 13.10.2019.

Ehdotus:

Vanhusneuvosto keskustelee vanhustenviikon tapahtumien
järjestelyistä vuonna 2019.

Päätös:
Vanhusneuvosto keskusteli vanhustenviikon tapahtumien
järjestelyistä vuonna 2019.
Eläkejärjestöjen ohjelmistosta pyydetään yhteiseen mainokseen
tiedot.
Selvitetään mahdollisuudesta kutsua kiertävä elokuva tai näytelmä
esiintymään Jämijärvelle.
Vanhustenviikolla yritetään saada myös vanhustenhoivalaitokseen
musiikkiesiintyjä.
Joulukonsertista keskusteltiin yhteistyössä vapaa-aikatoimen
kanssa.
-----

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Vanhusneuvosto
07.02.2019
4
________________________________________________________________________________
Vanhusneuvosto 62 §
6§

29.11.2018

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN VUOSIRAPORTIN HYVÄKSYMINEN

Vanhusneuvosto 62 §

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat
valmistelemaan hyvinvointikertomuksen valtuustolle esiteltäväksi
kerran valtuustokaudessa. Lain 12 §:ssä määritellään seuraavasti:
Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä
niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa
toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä
toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain,
minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava
laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa
suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet,
määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden
perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.
Kunta on nimennyt terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden
ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä
muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten
yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Jos sosiaali- ja
terveydenhuolto on järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana,
yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen
väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten
arviointiin alueen kunnissa. Hyvinvointikertomus on Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen mukaan tiivis kuvaus johtopäätöksineen
kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta, väestön terveydestä ja
hyvinvoinnista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden
muutoksista, palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata
hyvinvointitarpeisiin sekä ehkäisevän työn kustannuksista ja
mahdollisista vaikutuksista. Hyvinvointikertomuksen perimmäinen
tarkoitus on tarkoitus ohjata kunnan hyvinvointipolitiikkaa.
Jämijärvellä hyvinvointikertomus on käytännössä osa
kuntastrategiaa. Tämä sama hyvinvointityöryhmä on laatinut myös
vuosittaisen raportin 2017 - 2018.

Päätösehdotus:

Vanhusneuvosto merkitsee tiedokseen ja hyväksyy omalta osaltaan
hyvinvointikertomuksen vuosiraportin liitteestä 62.1

Päätös:

Vanhusneuvosto kiinnitti huomiota siihen, että suunnitelma ei sisällä
tarkemmin yksilöitynä korjattavia kohteita liikenneturvallisuuden
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parantamiseksi. Vanhusneuvosto merkitsi hyvinvointikertomuksen
vuosiraportin tietoon saatetuksi.
----Vanhusneuvosto 6 §

Vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto on vastannut vanhusneuvostolle
hyvinvointikertomuksen toimenpiteistä seuraavaa:
Tässä alla olevassa taulukossa näkyvissä tuo liikenneturvallisuuden lisäämisen
konkreettiset toimenpiteet, jotka on asetettu valtuustokauden 2017- 2020
tavoitteiksi. Mielestäni tässä joka siis on myös vuosiraportissa näkyy selvästi ja
konkreettisesti toimenpiteet, miten valtuusto on hyväksynyt turvallisuutta
parannettavan… Näihin päämääriin pyritään siis 2020 vuoden loppuun mennessä,
mutta näistä jo kahta osa-aluetta on tehty ensimmäisten kahden 2017-2018
vuoden aikana!

Ehdotus:

Vanhusneuvosto merkitsee edellä olevan vastauksen tietoon
saatetuksi.

Päätös:
Vanhusneuvosto merkitsi edellä olevan vastauksen tietoon
saatetuksi.
----Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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7 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
-

Satakuntaliitto:
o Muistiluotsin tiedote
16.01.2019
o Pientyöryhmän kokous 17.1.2019 - Satakunnan
vanhusneuvosto, toimintasuunnitelma 2019,
toimintakertomus 2018
24.01.2019

Edellä mainitut kirjeet on toimitettu vanhusneuvoston jäsenille
sähköpostilla ja niille, joilla ei ole sähköpostia on kirjeet lähetetty
postitse.
Ehdotus:

Vanhusneuvosto merkitsee edellä mainitut kirjeet tietoon saatetuiksi.

Päätös:

Vanhusneuvosto merkitsi edellä mainitut kirjeet tietoon saatetuiksi.
Lisäksi merkittiin tiedoksi vanhusneuvostojen puheenjohtajien,
sihteerien sekä maakunnan vanhusneuvoston palaveri 27.2.2019
Porissa.
4.10.2019 vanhusneuvostojen yhteistyöpalaveri Porissa.
Kuulimme edellisen sihteerin terveiset, jättäytyessään tehtävästään
uusiin tehtäviin.
-----
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8§

NIINISALON VARALASKUPAIKAN RISTEYSVALOT
Niinisalon varalaskupaikan risteys on koettu liikenneturvallisuuden
kannalta vaarallisena risteyksenä. Pimeään aikaan on vaikea
hahmottaa lähestyvien autojen etäisyydet.

Ehdotus:

Vanhusneuvosto keskustelee Niinisalon varalaskupaikan
risteysvalojen aloitteen tekemisestä.

Päätös:
Vanhusneuvosto keskusteli liikenneturvallisuuden kannalta erittäin
vaarallisesta risteyksestä. Kankaanpäästä tulevat autot, jotka
kääntyvät Jämijärvelle päin tulisi voida ryhmittyä selkeästi niin, että
kanssa autoilijatkin havaitsevat selkeästi ryhmittäytyneet autot.
Vanhusneuvosto valtuuttaa vapaa-aikasihteerin muotoilemaan
aloitepohjan, joka lähetetään vanhusneuvoston jäsenille
hyväksyttäväksi sekä edelleen lähetettäväksi teknisen lautakunnan
valmisteltavaksi.
-----
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Tekninen lautakunta

9§

8§

15.01.2019

KAAVATEIDEN KUSTANNUKSET

Tekninen ltk 8 §

Tekninen lautakunta sai toimeksiannon valtuustolta selvittää
kaavateiden kustannuksia ja onko jostain toimenpiteestä mahdollista
saada säästöjä aikaiseksi.
Tekninen lautakunta aloitti asian tiimoilta kokouksessaan 15.1.2019
jossa päätettiin kustannusten selvittelyä vielä jatkaa seuraavassa
kokouksessa.
Kaavateiden hoitoon kuuluu seuraavia toimenpiteitä
TALVIHOITO mm.
- auraus
- hiekoitus
- polanteiden poisto (eli lumesta ja jäästä syntyneet raiteet)
- aurausvallien poisto
KEVÄT, KESÄ JA SYKSY mm.
- sorapintaisten teiden sorastus, lanaus ja pölynsidonta
- asfalttipintaisten teiden reikien paikkaaminen, hiekoitushiekan
harjaus
- reunapuskien niitto
- lian, lehtien, roskien, irtonaisten esineiden ja rikkaruohojen poisto
- opasteet (liikennemerkit, suojatiemerkinnät..)
Jämijärven kunnassa katualueiden viheralueiden kunnossapito on
eriytetty kaavateiden kustannuksista puistoalueisiin sekä
katuvalaistus omaksi kokonaisuudekseen.
Katujen kunnossapidon tarkoituksena on pitää kadut
ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä
kunnossa. Tähän velvoittaa laki Kadun ja eräiden yleisten alueiden
kunnossa- ja puhtaanapidosta.
Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun
liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen
ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri
liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja
polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja
liikenteen esteettömyys.
Tekninen lautakunta pyytää vanhusneuvolta lausuntoa kaavateiden
kunnossapidosta ja niihin kohdistuvista säästötoimenpiteistä.
-----
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Vanhusneuvosto 9 §
Ehdotus:

Vanhusneuvosto antaa tekniselle lautakunnalle lausuntonsa
kaavateiden kunnossapidosta ja niihin kohdistuvista
säästötoimenpiteistä.

Päätös:
Vanhusneuvosto antaa tekniselle lautakunnalle lausuntonaan
kaavateiden kunnossapidosta ja niihin kohdistuvista
säästötoimenpiteistä seuraavaa:
-

-

Hälytysajoneuvojen kulkeminen tulisi taata, myös tuiskaavalla
kelillä, vaikka lunta ei olisi joka puolella huomattavaa kerrosta.
Kevyenliikenteen väylillä tulisi pystyä liikkumaan helposti myös
apuvälineiden kanssa.
Senttimetrirajojen lisäksi tulisi huomioida tienkunnossapidossa
myös tuuli ja muiden sääolojen vaihtuvuus ja vaikutukset.
Vanhustenhoitolaitoksien lisäksi kotihoidontyöntekijöiden kulun
turvaaminen on tarpeellista, esimerkiksi liittymien siivoaminen ja
kertyneiden lumivallien tasoittaminen on tärkeitä huomioida.
Liikennemerkkien tulisi olla heijastavia, jotta näkyväisyys olisi
selkeä myös hämärässä.

-----
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Vanhusneuvosto
10 §

63 §

29.11.2018

ARJEN TIETOSUOJAA - VIDEO

Vanhusneuvosto 63 §

Vanhusneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan 4.10.2018 / 54 §,
että se katsoo seuraavassa kokouksessa Arjen tietosuojaa –videon
ja vastaa tietosuojatestiin. Testin voi suorittaa joko heti videon
katsomisen jälkeen tai kotona kokouksen jälkeen. Testin tulos tulee
palauttaa kunnan tietosuojavastaavalle Anne Rannalle.

Ehdotus:

Vanhusneuvosto katsoo Arjen tietosuojaa –videon ja päättää miten
suoritetaan tietosuojatesti.

Päätös:

Päätettiin, että vanhusneuvoston jäsenet katsovat videon itsenäisesti
ja palauttavat siitä suoritetun tietosuojatestin todistuksen
vanhusneuvoston sihteerille arkistoitavaksi. Mikäli seuraavaan
kokoukseen mennessä testiä ei ole suoritettu, katsotaan video ja
suoritetaan tietosuojatesti kokouksessa.
-----

Vanhusneuvosto 10 §
Ehdotus:

Vanhusneuvoston ne jäsenet, jotka eivät ole suorittaneet
tietosuojatestiä katsovat Arjen tietosuojaa –videon ja suorittavat
testin kokouksen jälkeen.

Päätös:
Todettiin että vielä Arjen tietosuoja videon suorittamatta olevat
tekevät sen kokouksen jälkeen.
-----
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11§

MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT JA PYYDETYT
PUHEENVUOROT

Muissa asioissa tuli ilmi seuraavat asiat:
o Tekniselle lautakunnalle tehdään aloite, että Jämijärvelle saataisiin
muovinkeräyspiste.
o Yksityistenhoivapalveluiden tuoma julkisuus on tuonut epävarmuutta ja
huolta kuntalaisten keskuudessa. Vanhusneuvosto päätti pyytää
Attendon aluejohtaja Sari Laakson ja kunnanjohtajan seuraavaan
kokoukseemme mukaan kertomaan toiminnasta tarkemmin. Samassa
tapaamisessa voitaisiin keskustella mahdollisuudesta perustaa
yhteistyötoimikunta kunnan, yksityisensektorin ja Attendon kanssa.
o Kaisa Sillanpää kertoi Koulupuiston liikuntavälineiden hankinnasta.

-----

12 §

SEURAAVA KOKOONTUMINEN

Ehdotus:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:
Seuraava kokous päätetään tarkemmin kun saadaan tietää
kunnanjohtajan ja Attendon aluejohtajan aikataulut selville.
-----

13 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.
-----
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