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PÖYTÄKIRJA 2/2019
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

7.5.2019 klo 15.05–16.35
Sysmän Palvelutalo

Osallistujat:
Hannu Juhola, Sysmän Palvelutaloyhdistys ry, puheenjohtaja
Arja Hiltunen, Sysmän kunnanhallitus
Reima Vesala, Sysmän Eläkkeensaajat
Sirkka-Liisa Sokka, Eläkeliitto
Eija Järvinen, Eläkeliitto
Kyllikki Ahlgrén, Sysmän Seniorit
Raimo Hietarinne, Vammaisjärjestöt
Marja-Liisa Moisio, Vammaisjärjestöt
Minna Veistilä, Sysmän kunta, sosiaalijohtaja, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05.
2. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista asioiden käsittelyjärjestykseksi sillä muutoksella, että asialistan kohta 7
siirrettiin seuraavaan kokoukseen teknisen johtajan poissaolon vuoksi.
3. Laillisuuden toteaminen
Todettiin läsnäolijat ja kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kyllikki Ahlgrén ja Marja-Liisa Moisio.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
6. Tutustuminen Sysmän Palvelutaloon
Hannu Juhola esitteli Palvelutalon toimintaa, tiloja ja palveluja. Vuonna 1996 toimintansa
aloittaneen talon toiminta-ajatuksena on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
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Yhdistyksen toimintana talossa on 17 vuokra-asuntoa, 7-paikkainen kehitysvammaisten ryhmäkoti
sekä fysioterapiatoimintaa, jonka ryhmissä on koko Päijät-Hämeen mittakaavassa toiseksi eniten
käyntejä, yli 6000 vuodessa. Lisäksi kunnan toimintana talossa on uimahalli, kuntosali ja kahvio.
Rakennus on yhtiöitetty siten että kunta omistaa alakerran osakkeet ja yhdistys yläkerran.
Sotainvalideista ja sotiemme veteraaneista huolehtiminen on ollut yhdistyksen kunnia-asia ja on sitä
edelleen.
7. Edustajan valinta Sysmän liikenneturvallisuusryhmään
Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajaksi valittiin Raimo Hietarinne.
8. Edustajien katsaukset kunnanvaltuustossa ja valiokunnissa käsitellyistä asioista
Kyllikki Ahlgrén kertoi hyvinvointivaliokunnan toiminnasta ja keskusteltiin eläkeläisjärjestöjen
mahdollisuudesta hakea toiminta-avustusta. Arja Hiltunen kertoi kunnanhallituksessa olevan
parhaillaan käsittelyssä useita hitaasti eteneviä asioita. Hannu Juhola vie
toimintaympäristövaliokuntaan neuvoston terveisinä Lasikon parkkipaikan rakentamisen yhteydessä
huomioitavaksi riittävän isot parkkipaikat sekä edelleen pohdittavaksi mahdollisuuden
sotekeskukselle vievän tien leventämisestä/oikaisusta.
9. Sosiaalijohtajan katsaus vanhus- ja vammaispalvelujen ajankohtaisista asioista
Minna Veistilä kertoi hoivakoti Kaislan kesäsijaispulasta ja sovittiin, että neuvoston jäsenet käyvät
läpi omia verkostojaan mahdollisten sijaisten löytämiseksi. Keskusteltiin Ester-kodin remontista ja
todettiin, että samassa yhteydessä pitäisi huomioida muutaman irrallisen pihalaatan kunnostaminen.
Keskusteltiin elämyspolun rakentamisesta ja oltiin tyytyväisiä siihen että hanke etenee. Edellisen
kokouksen päätöksistä todettiin, että Terveystalo on ilmoittanut palkkaavansa henkilön tekemään
ehkäiseviä kotikäyntejä. Kenkien liukuesteasia on esitelty kunnanjohtajalle ja sovittu sen viemisestä
kunnanhallitukseen alkusyksyllä.
10. Palautteet ja kuulumiset
Päätettiin, että Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kunnanhallitukselle maksutonta eläkeläisten
kuntosalivuoroa kaksi kertaa viikossa. Päätettiin esittää Sysmän fysioterapialle ja Sysmän Kuvalle
huoli siitä, että yritysten tiloihin ei ole esteetöntä pääsyä. Käytiin läpi hoivakoti Kaislaan liittyvää
palautetta ja sovittiin, että Sirkka-Liisa Sokka vie palautteen suoraan Tuija Hakalalle.
11. Seuraavan kokouksen ajankohta
Siirrettiin seuraava kokous järjestettäväksi 24.9.klo 15. Paikalle kutsutaan tekninen johtaja Taneli
Rasmuksen lisäksi kansanterveystyön johtava lääkäri Petteri Hirvonen kertomaan terveydenhuollon
ajankohtaisia asioita.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.
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