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Aika Torstaina 19.11.2015 klo 16.00-17.15 
Paikka  Palvelukeskus Pakari 
Läsnä Juhe Isto 

Karppanen Pekka 
Lintukangas Aarre 
Madekivi Sirkka 
Mäkiranta Tiina 
Nieminen Aino 
Pitkänen Marita, Sotesi 
Saarti Petteri, logistiikka-asiantuntija Sastamalan kaupunki 
Välläri Hilkka 
 

1 §  Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Pekka Karppanen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 

 
2 §  Läsnäolijat 
 Todettiin läsnäolijat. 
 
3 § Työjärjestys 

 Asialista on lähetetty kutsun liitteenä. Päätettiin edetä asialistan mukaisesti. 
 
4 §  Edellisen kokouksen muistio 

Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen muistio.  
 

 Päätös 
Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen muistio. 
 

5 §  Kuljetuspalvelujen kilpailutuksesta 
Logistiikka-asiantuntija Petteri Saarti kertoi kuljetuspalvelujen kehittämisestä 
Sastamalan ja Punkalaitumen kuntien alueella. Punkalaidun on ollut mukana 
yhteiskilpailutuksessa, jossa Punkalaitumelle kilpailutetaan päivätaksi. Päivätaksiin 
yhdistetään ikäihmisten päivätoiminnan kuljetukset sekä Kuohken kautta tilattavat 
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset sekä asiointiliikenne. 
Päivätaksille on kilpailutettu päivähinta. Auton vaatimuksena on inva-auto tai 
esteetön auto. Päätös tehdään sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 2.12.2015 
ja päätös tulee voimaan vuoden 2016 alusta.  

 
Päivätoiminnan ja Kuohken kuljetusten osalta kuljetukset siirtyvät vuoden alussa 
päivätaksiin. Asiointiliikenteen osalta kevään 2016 aikana selvitetään järjestetäänkö 
asiointiliikenne reittipohjaisesti vai kutsupohjaisesti. Asiointiliikenne voidaan liittää 
päivätaksiin syksyllä 2016. 

 
 



Päätös 
Merkitään tiedoksi Petteri Saartin esitys kuljetuspalvelujen kilpailutuksesta ja 
Punkalaitumella vuonna 2016 aloittavasta päivätaksista. 
 

6 § Sotaveteraanien siivouksen järjestäminen Valtiokonttorin määrärahalla 
 Valtiokonttori on myöntänyt kunnille määrärahaa käytettäväksi rintamaveteraaneille 

kotiin tuotettaviin palveluihin. Määräraha on vuonna 2015 veteraania kohden 541 
euroa ja määräraha on käytettävissä maaliskuun loppuun 2016 asti. Tiina Mäkiranta 
vapaa-aikatoimesta kertoi, että tällä hetkellä Punkalaitumella 6 henkilöä on käyttänyt 
Valtiokonttorin määrärahaa siivoukseen. Siivous toteutetaan tällä hetkellä Työteekin 
kautta. Keskustelua on käyty siitä, että Punkalaitumen työpaja voisi toteuttaa 
jatkossa punkalaitumelaisten veteraanien siivoukset. Asian valmistelu on vielä 
kesken, mutta luonteva ajankohta palvelun siirtämiseksi Punkalaitumen työpajalle on 
maaliskuun loppu 2016. Siivoukset toteutettaisiin kuntouttavana työtoimintana, 
jolloin siivousta tulisi toteuttamaan kuntouttavan työtoiminnan työntekijä ja ohjaaja. 
Siivouksen hinta on 20 euroa / tunti riippumatta työntekijöiden määrästä.  

 
 Palvelu siirtyessä Punkalaitumelle voidaan paremmin tavoittaa myös niitä 

veteraaneja, jotka eivät vielä ole käyttäneet määrärahaa. Palvelu voidaan myös 
kohdentaa ja räätälöidä veteraanin tarpeen mukaan. Kuntouttavassa työtoiminnassa 
on noin 20 henkilöä. 

 
Päätös 
Vanhusneuvosto päätti puoltaa Valtiokonttorin määrärahalla toteutettavan 
rintamaveteraanien siivouksen siirtämistä Punkalaitumen työpajalle. 
 
 

§ 7 Yhteenvetoa Vanhusneuvostot ja SOTE-tilaisuudesta 
Pirkanmaan liitto järjesti Sastamalassa 21.10.2015 tilaisuuden, johon oli kutsuttu 
Pirkanmaan alueen vanhusneuvostojen edustajia. Tilaisuuden tarkoituksena oli 
pohtia vanhusneuvostojen maakunnallista yhteistyötä kun Sote-uudistuksen myötä 
sosiaali- ja terveydenhuolto on siirtymässä kunnilta Sote-alueille. 
 
Tilaisuudessa keskusteltiin kunnallisen vanhusneuvoston roolista ja tehtävästä Sote-
uudistuksen jälkeen. Tilaisuudessa kannatettiin kunnallisten vanhusneuvostojen 
säilyttämistä, sillä vanhusneuvostojen tehtäviin kuuluvat laajasti ikääntyneiden 
elinympäristöön, hyvinvointiin, ennaltaehkäisyyn ja arjen sujumiseen liittyvät asiat.  
Vanhusneuvostojen maakunnallisesta yhteistyöstä esiteltiin mallina Satakunnassa ja 
Salon seudulla olevia toimintatapoja. Maakunnallisista yhteistyön muodoista 
jatketaan keskustelua ensi vuonna Lempäälässä vanhusneuvostojen edustajien 
tapaamisessa. 
 
Asiasta käytiin keskustelua, jossa todettiin myös Punkalaitumen näkökulmasta 
tärkeänä säilyttää kunnallinen vanhusneuvosto. Maakunnallisen yhteistyön osalta 
seurataan Sote-uudistuksen etenemistä yhteistyössä muiden kuntien 
vanhusneuvostojen kanssa. 

 



Päätös 
Merkittiin tiedoksi yhteenveto vanhusneuvostojen tapaamisesta 21.10.2015. 

 
§ 8 Muut asiat 

Tiina Mäkiranta kertoi, että liikuntatoimi on hakemassan rahoitusta ministeriöltä  
Kaikki liikkuu - hankkeeseen.  Hakemuksessa liikuntatoimi esittää, että 
vanhusneuvoston asiantuntijuutta hyödynnettäisiin ikääntyneiden liikuntaan 
liittyvissä kysymyksissä.  
 
Tiina Mäkiranta kertoi myös vireillä olevista suunnitelmista siirtää kotihoidon 
tekemää vanhusten kauppa-asiointia työpajan hoidettavaksi. Muutosta valmistellaan 
ja se olisi mahdollinen vuoden 2016 alussa. Kauppa-asiointia käyttää tällä hetkellä 8 
asiakasta Punkalaitumella. 
 
Päätös 
Vanhusneuvosto suhtautuu myönteisesti liikuntatoimen suunnitelmaan Kaikki liikkuu 
–hankkeesta. Vanhusneuvosto suhtautuu myönteisesti myös vanhusten kauppa-
asioinnin siirtämiseen kotihoidolta työpajan hoidettavaksi. 

 
§ 9 Seuraava kokous 
 Torstaina 4.2.2016 klo 16.00 Punkalaitumen Pakarilla. 
 
§ 10 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.15. 
 
 
Punkalaitumella 19.11.2015 
 
 
Pekka Karppanen  Marita Pitkänen 
puheenjohtaja  sihteeri 


