
SYSMÄN KUNTA VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2021

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Paikka:

Osallistujat:

tiistai 18. 5.2021 klo 15. 00-16. 07
Sysmän Teatteritaloja Teams

Hannu Juhola, Sysmän Palvelutaloyhdistys ry, puheenjohtaja
Arja Hiltunen, Sysmän kunnanhallitus, Teams
Irma Hynynen, Sysmän Seniorit, Teams
Sirkka-Liisa Sokka, Eläkeliitto, Teams
Raimo Hietarinne, Vammaisjärjestöt
Marja-Liisa Moisio, Vammaisjärjestöt
Annetta Kurvinen, Vammaisjärjestöt, Teams
Satu Saari, Tainionvirran seurakunta; Teams, klo 15. 55 saakka.
Päivi Nykänen, Sysmän kunta, sihteeri

l . Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15 ja totesi osallistujat.

2. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista asioiden käsittelyjärjestykseksi. Todettiin, että sosiaaliohjaaja Satu Selin oli estynyt

tulemaan kokoukseen.

3. Laillisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Moisio ja Raimo Hietariime.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6. Vammaispalvelut, sosiaaliohjaaja Satu Selin, Terveystalo

Satu Selinin esitys siirtyy seuraavaan Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukseen.

7. Hyvinvoinnin j a terveyden edistäminen: käsitellään hyvinvointikoordinaattori Tuija Pessan pyynnöstä

painopisteitä, joita Vanhus-ja vammaisneuvosto pitää tärkeänä ja miten niitä voi Sysmässä edistää.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen painopisteet ovat liitteenä ja ne esitellään myös kokouksessa.

Painopistealueet l -4 käytiin lävitse ja jokainen kokoukseen osallistunut sai äänestää jokaisesta ryhmästä

kaksi tärkeintä painopistettä.
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Painopisteen l osalta valituksi tulivat seuraavat painopisteet:

-ilimiset kokevat olevansa yhdenvertaisia ja osallisia kun heillä on turvallinen ja terveellinen koti, jossa asua

ja he osaavat ja voivat käyttää erilaisia digitaalisia palveluja.

Painopiste 2: ihmisten hyvä arkiympäristö on terveellinen, turvallinen, esteetön ja esteettinen, kun se

vahvistaa mielenterveystaitojaja mielenterveyttä ja tarjoaa kaikille mahdollisuuden laadukkaaseen

ravitsemukseen.

Painopiste 3: ihmiset tarvitsevat hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävää toimintaa sekä laadukkaita

ja yhdenvertaisia palveluja. Tämä tarkoitta sitä, että palvelut ja etuudet on sovitettu yhteen toimintakykyä

edistäviksi ja sosiaali-ja terveysalan ammattilaisilla j a muilla ihmisten kanssa työskentelevillä henkilöillä on

välineitä edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä kykyä ehkäistä itsetuhoisia tekoja vaikeissa elämäntilanteissa.

Painopiste 3 kohdalla haluttiin korostaa myös valtioneuvoston periaatepäätöksessä esitettyä näkemystä, että

ihmiset saavat sujuvasti yhteen toimivia julkisia, yksityisiä ja järjestöjen taijoamia palveluja.

Painopiste 4: Päätöksentekijät edistävät hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä vähentävät

eriarvoisuutta kokomaassa, alueellisesti ja paikallisesti. Jotta päätöksentekijät onnistuvat tässä työssä heillä

on käytössään riittävästi ajantakaista tietoa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi sekä

välineet arvioida vaihtoehtoisten päätösten vaikutuksia ja heillä on käytössään luotettavaa ja helposti

ymmärrettävää tietoa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen menetelmien vaikuttavuudesta.

Pöytäkirjan liitteenä on Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 203 O-valtioneuvoston

penaatepäätös.

8. Edustajien katsaukset kunnan toimielimissä käsitellyistä asioista

Arja Hiltunen: kunnanhallituksessa on käsitelty mm. kouluasioita. Kunnallisvaalien läheisyys on vaikuttanut

keskusteluilmapiiriin ei-toivotulla tavalla.

Hyvinvointivaliokurmalla (Irma Hynynen) ja toimintaympäristövaliokunnalla (Hannu Juhola) ei ollut

tiedotettavaa.

9. Sosiaalijohtajan katsaus sosiaalitoimen ajankohtaisista asioista, mm. sosiaali-ja terveydenhuollon

asiakasmaksujen muutokset 1. 7. 2021 alkaen

Asiakasmaksujen muutokset ja maksukattoasia käsiteltiin tärkeimmiltä osin. Kunnanhallituksen hyväksymät

muutokset l . 7.2021 ovat Sysmän kunnan www- sivuilla otsakkeen Hyvinvointi ja terveys alla. Tarvittaessa

paperista versiota voi pyytää sosiaalijohtajalta.

10. Palautteet j a kuulumiset
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-Kutomoasia: Arja Hiltunen kertoi, että kutomoa yritetään saada entisen vanhainkodin kellarista ruokasalin

paikalle. Tekninen johtaja Aki Tiihonen on kuultavana seuraavassa kunnanhallituksessa tämän asian vuoksi.

-Marja-Liisa Moisio esitti, että ehkäiseviä kotikäyntejä tehtäisiin ikäryhmästä 75- täyttäneet alkaen.

-Anne Kurvinen kertoi, että hänellä on joka maanantai sote-keskuksessa klo 8-12 palveluohjaustyyppinen

vastaanotto ilman aikavarausta. Anne kertoi, että hän tiedottaa silloin tarvittaessa myös paikkakunnan

yksityisistä palveluista, mm. siivouspalveluyritykset.

-Keskusteltiin tiedotuksesta: toivottiin tiedomsta sote- palveluista esim. LähiLehdenjoka kotiin jaettavissa

numeroissa.

11. Muut asiat

Puheenjohtaja Hannu Juhola kertoi, että vuonna 2020 leirintäalueen uimarantaan rakennettu laituri ei sovi

liikuntaesteisille.

Päätettiin lähettää toimintaympäristövaliokunnalle esitys laiturin korjaamiseksi esteettömyysvaatimukset

täyttäväksi.

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti vanhus-ja vammaisneuvoston jäseniä päättyvästä neuvostokaudestaja päätti kokouksen
kello 16. 07.
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