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  MIIA SJÖMAN                                 SIRPA-LIISA RITAKORPI 

Miia Sjöman, puheenjohtaja              Sirpa-Liisa Ritakorpi, sihteeri   

 
 
 



 
Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2019  

   

Vanhusneuvosto 

 

  

 
KOKOUSAIKA 

Keskiviikko 16.10.2019 klo 12.30–14.15 

 
KOKOUSPAIKKA 

 

Kunnantalon kokoushuone 
SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 
toimi puheenjohtajana) 
 
 
 
 

 
 

Kunnanhallituksen edustaja: 
Miia Sjöman 
Helena Lehtiö 
Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry:n edustajat: 
Aarre Majamäki 
Ulla Sorvali 
Jämjärven eläkkeensaajat ry:n edustajat: 
Maarit Niemi 
Arja Parmonen 
PoSan edustajat: 
Tuire Koivumäki 
 
Sirpa-Liisa Ritakorpi              sihteeri 

 POISSA OLLEET Kaisa Sillanpää 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 
 

 

ASIAT 
 
 

§§ 34–43 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  
Miia Sjöman                          Sirpa-Liisa Ritakorpi 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja to-
dettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla 
varustettu nimikirjaimillamme. 

 

Tarkastusaika  
Kunnanvirasto 22.10.2019 
 
 
 
Tuire Koivumäki                     Helena Lehtiö 

    
 

 

Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto   
Virka-asema                     Allekirjoitus 

 
Kanslisti, vanhusneuvoston sihteeri  
                                                          Sirpa-Liisa Ritakorpi 



Jämijärven kunta Päivämäärä              Sivu 
Vanhusneuvosto 08.10.2019 23 
_____________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 

 

34 §  KOKOUKSEN AVAUS 

 

 

 Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.  
 

_____ 
   

 

   

 

35 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Kokouskutsut on lähetetty 09.10.2019. 
 
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.  
 

  _____ 

 

 

36 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

   

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat  
Tuire Koivumäki ja Helena Lehtiö. 

  

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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Vanhusneuvosto   5 § 07.02.2019 
Vanhusneuvosto 19 § 28.03.2019 
Vanhusneuvosto     28 § 16.5.2019 
 

37 § VANHUSTEN VIIKON TAPAHTUMA V. 2019 

  

 
Vanhusnsto 5 § Vanhusneuvosto 5 § Vanhusten päivää vietetään joka vuosi lokakuun en-

simmäisenä 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 esiin-
tymään Jämijärvelle. 
 
Vanhustenviikolla yritetään saada myös vanhustenhoivalaitokseen mu-
siikkiesiintyjä.  
 
Joulukonsertista keskusteltiin yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa.  

 
 ----- 
 
 
Vanhusnsto 19 §  
 
Ehdotus: Jatketaan ideointia. 
 
 
Päätös: Ideointi päätettiin siirtää seuraavaan vanhusneuvoston kokoukseen.  
 

----- 
 
 

Vanhusnsto 28 § 
 
Ehdotus:   Jatketaan ideointia. 
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Päätös: Puheenjohtaja oli tiedustellut Kansanmusiikkiyhtye Tallarin hintaa. Päätet-

tiin, että Kansanmusiikkiyhtye Tallari esiintyy kahdessa konsertissa. Kus-
tannus tästä on yhteensä 1.000,00 €. Toinen konserteista järjestetään 
vanhainkodilla ja toinen työväentalo Torpalla, jonka käytöstä puheenjoh-
taja sopii työväenyhdistyksen kanssa. Koska konserttien kustannukset 
eivät ylitä budjettia, vanhusneuvosto päätti, että molemmat konsertit ovat 
ilmaiskonsertteja. Puheenjohtaja varmistaa esiintymispäivän.  

 
Joulukonsertin järjestäminen yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa jätet-
tiin odottamaan kunnes vapaa-aikasihteeriltä saadaan ehdotus.   
 
----- 
 

Vanhusnsto 37 § 
 Vanhustenviikko Jämijärvellä rakentui useiden toimijoiden yhteistyöllä.  
Vanhustenviikossa yhteistyössä mukana Eläkeliiton Jämijärven yhdistys 
Ry, Jämijärven Eläkkeensaajat Ry, Jämijärven kappeliseurakunta, 
KulttuuriJämi Ry, Jämijärven Työväenyhdistys Ry, Jämijärven kunnan 
päiväkoti Tuohikontti ja Jämijärven kunnan vanhusneuvosto. Vanhusten-
viikon ohjelma liitteenä 37.1. Vanhusneuvoston järjesti kaksi konserttia, 
joissa esiintyi Kansanmusiikkiyhtye Tallari. Toinen konserteista oli Kielo-
kodilla ja toinen järjestettiin Työväentalo Torpalla yhteistyössä Jämijärven 
Työväenyhdistys Ry:n ja KulttuuriJämi Ry:n kanssa. Konsertteihin osallis-
tui 74 henkilöä. 
 
Vapaa-aikasihteeriltä saadun tiedon mukaan kulttuuritoimen määrära-
hoista voisi käyttää max 700 € joulukonsertin järjestämiseen (liite 37.2).  

 
Ehdotus: Vanhusneuvosto merkitsee edellä olevan tietoon saatetuksi ja jatkaa jou-

lukonsertin ideointia.  
 
 
Päätös:  Vanhustenviikon ohjelma merkittiin tietoon saatetuksi.  
 

Ensi vuodelle toivotaan kuljetusta vanhustenviikon tapahtumiin, jotta use-
ampi vanhus pääsisi osallistumaan.  
 
Ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa aloitetaan vuoden 2020 van-
husten viikon ohjelman suunnittelu. 
 
Vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto selvittää yhdessä vanhusneuvoston 
puheenjohtajan kanssa mahdollisuutta järjestää joulukonsertti, jossa 
esiintyisi jämijärveläisiä lapsia ja nuoria yhdessä kunnanviraston työnteki-
jöiden kanssa.  

 
  ----- 
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38 §  JÄMIJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN ALAISTEN TOIMITILOJEN 
HANKESUUNNITELMA 

 
 

Jämijärven kunta käynnisti uuden koulurakennuksen hankesuunnittelun 
Jämijärven kunnanvaltuuston päätöksellä 24.9.2018 67§. Kunta aloitti 
koulun hankesuunnittelun siten, että hankesuunnittelussa tutkittiin tavoite-
hintavertailussa esitetyt vaihtoehdot tarkemmin. Hankesuunnitelmalle va-
rattiin rahoitus vuoden 2019 talousarvioon. Suunnittelutyö hankittiin PPG 
Oy:ltä. 
 
Hankesuunnitelmassa (liite 38.1) ei ole sijoitettu kirjaston ja kunnanviras-
ton toimintoja uuteen rakennukseen. Hankesuunnittelijan lähtökohdat oli-
vat sellaiset, että bruttoneliön kustannus arvioitiin valmisteluvaiheessa n. 
2 300 euron luokkaan, jolloin esimerkiksi kirjaston osalta rakentamiskus-
tannukset olisivat voineet nousta miljoonaan euroon. 
 
Hankesuunnittelun aikana tehtiin myös kuntalaiskysely 23.8. - 8.9.2019. 
Kuntalaiskyselyssä koulun ja varhaiskasvatuksen, sekä liikuntatilojen kes-
kittäminen yhteen pisteeseen sai tukea. Kirjaston osalta kuntalaismieli-
pide oli jakaantunut. Kunnanviraston rakentaminen koulun yhteyteen ei 
saanut tukea.  
 
Hankesuunnitelmassa kartoitettiin myös millaisia ratkaisuja on vaihtoeh-
toisessa rakentamisessa, jossa osa on paikalleen rakennettua ja osa on 
modulina vuokraamalla paikalle toimitettua.  Hankesuunnitelman mukaan 
uuden rakennukset toiminnot rakennettaisiin eli olisivat sijoitettavissa n. 
3400 bruttoneliömetrin kokonaiseen keskusrakennukseen ja lisäksi han-
kittavaan modulirakennukseen. Tiloja varattaisiin siten, että kaikki varhais-
kasvatus, esikoulutus ja peruskoulu toimisivat samoissa tiloissa.  
 
Kokonaisuuteen on varattu tilaa valmistuskeittiölle. Muu kuin valmistus-
keittiö tarkoittaisi sitä, että ruoka tuotaisiin Jämijärven ulkopuolelta ja hin-
tataso on n. 5 euroa per ateria, johon tulee lisätä laitoskeittiön ja henkilö-
kunnan kustannukset jakelupäässä. Oman tuotannon tämän hetkinen 
hinta on alle 4 euroa ateriaa kohden, joten valmistuskeittiö on edullisempi 
ratkaisu. Kunnassa siirryttäisiin myös yhteen valmistuskeittiöön.   
 
Hankesuunnitelmatyön ohessa on selvitetty rakennettujen koulujen kus-
tannuksia ja hankittu vertailevaa laskelmaa, jonka perusteella tiedetään, 
että kokonaisvastuurakentamishankkeissa on päästy myös matalampiin 
neliöhintoihin kuin hankesuunnitelmatason laskelmissa. Valtuuston mah-
dollisesti tämän käsittelyn yhteydessä päättämien tavoitteiden toteutumi-
sen varmistamiseksi voidaan järjestää markkinavuoropuhelu, joka alkaa 
hankintailmoituksen tekemisellä. Markkinavuoropuhelu edesauttaa tavoi-
tetta tehdä tavoitteet toteuttava kilpailutus. 
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Ehdotus: Vanhusneuvosto merkitsee hankesuunnitelman tietoon saatetuksi sekä 

antaa oman lausuntonsa hankesuunnitelmasta.  
 
 
Päätös: Vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto esitteli Jämijärven kunnan sivistystoi-

men alaisten toimitilojen hankesuunnitelman klo 12.30–13.00. 
 
Vanhusneuvosto lausui hankesuunnitelmasta seuraavasti:  
- Vanhusneuvosto haluaa, että tulevat tilat ovat kuntalaisten käytössä 

”aamusta iltaan”. Yhdistykset voisivat kokoontua siellä iltaisin, tämän 
vuoksi tilassa pitäisi olla pienkeittiö kahvinkeittoa varten. 

- Vanhusneuvosto muistuttaa rakennuksen ja ympäristön esteettömyy-
destä ja haluaa korostaa esteettömän kuntosalin merkitystä ikäihmis-
ten terveyden ylläpitoon sekä kuntoutustilanteissa. 

- Tilasuunnittelussa, värimaailmassa ja valaistuksessa olisi huomioitava 
ikäihmiset ja muistisairaat käyttäjät. 

- Ympäristön puistomaisuus olisi säilytettävä, mielellään suunnitelmalli-
sesti lisättävä. Vanhusneuvosto haluaa huomioida vanhustenhoivalai-
toksen läheisyyden sen huomioimisen toteutuksessa. 

 
_____ 
 
 
  



Jämijärven kunta Päivämäärä              Sivu 
Vanhusneuvosto 08.10.2019 28 
_____________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 
 

39 § TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020 

 
 
Vanhusneuvosto 39 § Vuodeksi 2020 laaditaan toimintasuunnitelma ja sen pohjalta laaditaan  
  talousarvio vuodelle 2020. 
 
  Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus ovat liitteenä 39.1. 
 
Ehdotus:  Laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. 
 
 
Päätös: Vanhusneuvosto päätti hyväksyä toimintasuunnitelman ja talousarvion 

vuodelle 2020 tehdyillä muutoksilla. Korjattu toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio ovat pöytäkirjan liitteinä 39.2 ja 39.3. 

 
 _____ 
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40 §  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

- Avoin Hallinto 
Ennakkokutsu vanhusneuvostopäivään 7.11.2019 
 

- Satakuntaliitto 
26.5.2019 
Ihan pihalla –tutkimuksen julkaisuaamukahvit olivat 17.6.2019 – 
video ja puhtaaksikirjoitetut esitykset sekä tutkimus ja tiivistelmä 
tutustuttavaksi 
27.5.2019 
Muistio pientyöryhmä 22.5.2019 
27.5.2019 
Uusi artikkeli Hyvä elämä Satakunnassa –osiossa 
29.5.2019 
Etelä-Karjalan sote kuntayhtymän suunnitelma tutustuttavaksi – 
iäkkäiden kotihoidon vahvistamisen hyödyistä 
7.6.2019 
Satakunnan vanhusneuvoston muistio 2/2019 7.6.2019 
11.9.2019 
Satakunnan vanhusneuvoston asettaminen seuraavaksi kaksivuo-
tiskaudeksi 
12.9.2019 
Satakunnan vanhusneuvoston muistio 3/2019 10.9.2019 
8.10.2019 
Vanhustenviikon messut 11.10.2019 
 
 

Vanhusneuvosto 8 § Niinisalon varalaskupaikan risteysvalot 
 

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

 
Vanhusneuvosto keskusteli liikenneturvallisuuden kannalta erittäin vaaralli-
sesta risteyksestä. Kankaanpäästä tulevat autot, jotka kääntyvät Jämijärvelle 
päin tulisi voida ryhmittyä selkeästi niin, että kanssa autoilijatkin havaitsevat 
selkeästi ryhmittäytyneet autot.  

 
 
Vanhusneuvosto 30 § Kaupan edustan liikenneturvallisuusongelmasta todettiin että liikuntara-

joitteisille sääntöjen noudattamattomuus aiheuttaa vaaratilanteita. Ratkai-
suksi ehdotettiin aitaa/pylväitä, jotka estäisivät autolla ajon jalkakäytävän 
yli. Lisäksi toivottiin pankin edustalla olevan suojatien siirtoa pois risteyk-
sestä esim. 5 m Ikaalisiin päin.  
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Lisäksi puhuttiin hidasteesta Ikaalisista päin tultaessa. Myös Tervetuloa-
kyltti voisi toimia herätteenä, että ollaan taajama-alueella 

 

Ehdotus: Merkitään edellä mainitut kirjeet tietoon saatetuiksi. 
 

Niinisalon varalaskupaikan risteys on saanut risteysvalot. 
 

Kaupan edustan liikenneturvallisuutta on parannettu. 
 

 
Päätös: Keskusteltiin saapuvista kirjeistä ja päätettiin, että puheenjohtaja suodat-

taa niistä tärkeimmät, jotka sihteeri toimittaa jäsenille.   
 
Merkitään tiedoksi Niinisalon varalaskupaikan risteyksen ja kaupan edus-
tan liikenneturvallisuuden parantuminen tehtyjen toimenpiteiden ansiosta.  

 

  _____ 
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41§ MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT JA PYYDETYT PUHEENVUOROT 

 
Vanhusneuvosto huomauttaa, että Facebook ei voi olla ainoa asioiden 
ilmoittamismuoto. Kaikki eivät omista tietokonetta eivätkä ole Faceboo-
kissa. 
 
Kuntatiedote toivotaan tehtävän isolla fontilla eikä se saisi olla liian tiivis, 
jotta ikäihmiset pystyisivät sitä paremmin lukemaan.  
 
Kuntalaiset ovat lähestyneet vanhusneuvoston jäsentä. Kirkon alttarikaide 
on liian kalteva, siihen on hankala polvistua ja siinä pysyminen on hanka-
laa. Vanhusneuvosto toivoo seurakunnan huomioivan asian. 

 
  _____ 
 
 

42 §  SEURAAVA KOKOONTUMINEN 

  
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 
  
 

Päätös: Seuraava kokous pidetään torstaina 21.11.2019 klo 13.00.  
Vanhusneuvoston jäsenet antoivat puheenjohtajalle valtuuden päättää 
kokoontumispaikka, joka ilmoitetaan myöhemmin.  
 
_____ 

 
 

43 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15. 
 
  _____ 


