Punkalaitumen vanhusneuvosto kokous 4/2020
Aika: Perjantai 13.11.2020 klo 14:00
Paikka: Punkalaitumen kunnantalo / Valtuustosali

ASIALISTA

Karppanen Pekka, Punkalaitumen Vanhustenkotiyhdistys, Puheenjohtaja
Jouppi Elina, Punkalaitumen kunta, sihteeri
Kallio Tuomo, Punkalaitumen kunta
Madekivi Sirkka, Punkalaitumen kunta
Aalto Maire, Sastamalan sosiaali- ja terveyspalvelut
Välläri Hilkka, Eläkeliiton Punkalaitumen yhdistys
Nieminen Aino, Punkalaitumen Eläkkeensaajat ry
Nieminen Veli, Punkalaitumen Sotaveteraanit ry, poissa
Uusi-Kuitti Hanna, Punkalaitumen seurakunta
Saarinen Pentti, Veli Niemisen tilalla
Aki Mikkola, Punkalaitumen kunta, elinvoimaluotsi
Tiia Korhonen, Punkalaitumen kunta, matkailusihteeri
Tuija Ojala, Punkalaitumen kunta, kunnanjohtaja

19§ Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 14.03.

20§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

21§ Esityslistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkistaminen
Esityslista hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettiin Maire Aaltoa ja
Hilkka Välläriä. Ehdotus hyväksyttiin.

22§ #punkalaitumelaiset-kampanja
Punkalaitumen kunnan matkailusihteeri Tiia Korhonen sekä elinvoimaluotsi
Aki Mikkola esittelivät vuonna 2021 toteutettavaa #punkalaitumelaisetkampanjaa, jossa entiset ja nykyiset punkalaitumelaiset saavat kertoa

tarinaansa ja jakaa elämäänsä vuonna 2021. Kampanja toteutetaan
sosiaalisessa mediassa.
Kampanjaan haetaan henkilöitä, jotka voivat olla entisiä tai nykyisiä
punkalaitumelaisia. Tavoitteena on löytää maksimissaan 48 henkilöä
kampanjaan eli jokaiselle vuoden viikolle yksi henkilö. Kampanjan
ensimmäiset viikot mennään kunnan henkilöstön tarinoilla.
Tekstintuottotaito ja kuvan ottamisen taito riittävät. Kunnan henkilöstö
julkaisee tiedot kunnan sosiaalisen median tileillä. Henkilöt noudattavat someetikettiä. Viikon aikana tulee vähintään kaksi postausta yhden henkilön
tuottamana.

23§ Ikäihmisten liikunta keväällä 2021
Kunnan liikuntaryhmiä aletaan suunnitella keväälle 2021. Liikuntatoimi toivoo
vanhusneuvostolta näkemyksiä ikäihmisille suunnatuista liikuntapalveluista.
Vanhusneuvoston jäseniä mietitytti tuolijumppien päällekkäisyys tai
moninkertaisuus. Keväälle synkronoidaan tarkemmin Sataopiston, yhdistysten
ja kunnan liikuntapalveluiden kokonaisuus, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään.
Pakarin kuntosali keskustelutti. Oma ohjaaja kuntosalikävijöille toiveena.
Kerrottiin kuntosalin starttiohjauksesta eli joulukuussa olevista
mahdollisuuksista tutustua kuntosaliin ja sen laitteisiin ohjaajan opastuksella.
Kuntosalilla tulee noudattaa tarkasti hygieniaohjeita. Ohjeistuksia kuntosalin
käytöstä eli ajoista, paikasta, hygieniasta ym. on tulossa kuntosalin seinille ja
sähköisesti. Ohjeistukset Elinalta ma 16.11. vanhusneuvoston jäsenille
sähköpostiin.
Uimahallikyydeissä ollut sopivasti väkeä ja eri-ikäisiä. Nuoret ovat lähteneet
liikkeelle samoin kuin eläkeläiset. Ensi vuodelle on budjetoitu toistaiseksi
rahaa uimahallikyyteihin.

24§ Ikäihmisten elokuvat kirjastolla
Punkalaitumen kirjastolla on voimassa oleva elokuvalisenssi, joka
mahdollistaa tiettyjen tuotantoyhtiöiden elokuvien näyttämisen kirjastolla.
Syksylle ja talvelle on suunniteltu avoimien elokuvanäytösten sijaan eri
yhdistyksille suunnattuja elokuvailtamahdollisuuksia. Tämä herätti kiinnostusta

ja keskustelua jatketaan yhdistyskohtaisesti. Elinaan saa olla yhteydessä
yhdistyksistä, niin sovitaan elokuvailloista yhdistyskohtaisesti.
Ulkona olleet Drive-in-leffat olivat lapsiperheiden suosiossa. Koronan vuoksi
aiemmin vanhusneuvostossa suunniteltujen avoimien elokuvailtojen
suunnittelu keskeytettiin. Drive-in-elokuvia on kysytty lisää, mutta koronan
tuomat rajoitukset haastavat ja kustannuksiltaan drive-in-elokuvat ovat melko
hintavia.

25§ Itsenäisyyspäivä
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet järjestetään yhteistyössä seurakunnan kanssa
tänä vuonna koronan vuoksi normaalista poikkeavalla tavalla.
Turvallisuuden takaamiseksi seurakunnan kanssa on suunniteltu juhlaa, jossa
11.00 on sananjumalanpalvelus (ilman ehtoollista). Jumalanpalveluksen
jälkeen lasketaan 1 seppele sankarihaudalle. Yksi seppele on tilattu Hilkalta,
minkä kunta kustantaa. Outi Uusi-Kouvo, Leena Sorsa, Matti Seppä, Veli
Nieminen ja Jaakko Peräniitty laskevat seppeleen. Haudalla ei ole puheita.
Yhteislauluna lauletaan virsi 577 Sun kätes herra voimakkaan. Seppeleen
laskun jälkeen noin 12.00 kirkkokahvit seurakuntatalon edessä ulkona.
Koronaohjeistuksia seurataan tarkasti, minkä perusteella toimitaan yllä olevan
suunnitelman mukaisesti tai muutetaan sitä tarpeen vaatiessa.

26§ Joulumyymälä/KaruShop KaruSelli:ssa
KaruSelli:ssa aukeaa kunnan ja 4H Punkalaitumen yhteistyöstä lähiviikkoina
joulumyymälä, jossa myydään eri toimijoiden tuotteita. Myymälän toivotaan
tavoittavan kaikki kuntalaiset. Työpajalla ei järjestetä joulumyyjäisiä vaan
myymälä tarjoaa mahdollisuuden jouluostoksille ilman suurta väenpaljoutta.

27§ Veturi-hanke
Vuonna 2020 on ollut Veturi-hanke, jonka myötä on mm. koulutettu
ikäihmisten vertaisohjaajia kuntaan. Hankesuunnitelman mukaisesti
vanhusneuvostolta toivotaan näkemyksiä siihen, millaisia ikäihmisten
liikkumista tukevia välinehankintoja kirjastolle ostetaan lainattavaksi.

Ostettavaksi ehdotettiin kyynärsauvoja, kainalosauvoja, sisärollaattoria,
pyörätuolia käsipainoja, puristeluasioita, tarttumapihtejä, rengasta sisäreiien
väliin, tasapainolautaa sekä korotettua tuolia tai koroketyynyä. Pyörätuolia,
kainalosauvoja ja kyynärsauvoja ehdotettiin tilapäislainaan lyhyellä laina-ajalla
esimerkiksi sairaalareissun tai hautuumaareissun ajaksi, sillä niitä ei saa
nopealla aikataululla, kun tarve vaatii. Muistutettiin, että pyörätuolia saa
lainaan seurakunnasta kirkossa. Sirkka selvittää, millaisella käytöllä
seurakunnan pyörätuolit ovat ja voisiko niitä mahdollisesti lainata muuallakin
kuin kirkossa.

28§ Muut esille nousevat asiat
-

Esperille palautetta siitä, että pyörätuolit pitäisi aina asentaa ajan kanssa
hyvin ikäihmisille mm. jalkalautojen osalta. Elina välittää tietoa eteenpäin.
Pakarin väkimäärä juhlasaliin korona-aikana määrittyy sairaanhoitopiirien
korona-ohjeistusten mukaisesti
17.12. to tarkoituksena järjestää Saimikodin asukkaille ja
päivätoimintakävijöille joulutilaisuus
Saimikodissa on jaksoasukkaita ja vakituisia. Vakituisia asukkaita on tällä
hetkellä 7. Hoitohenkilökuntaa on yksi vuorossa. Yövalvonta on.
seuraava vanhusneuvoston kokous on 12.2.2021 klo 14.00 valtuustosalissa

29§ Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin 15.28

_______________________________________________
Puheenjohtaja
______________________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
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Pöytäkirjantarkastaja
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Sihteeri

