
 

 

 

Punkalaitumen vanhusneuvosto kokous 1/2021   MUISTIO 

Aika: Perjantai 12.2.2021 klo 14:00 

Paikka: Punkalaitumen kunnantalo / Valtuustosali 

 
Karppanen Pekka, Punkalaitumen Vanhustenkotiyhdistys, puheenjohtaja, paikalla 

Jouppi Elina, Punkalaitumen kunta, sihteeri, paikalla 

Kallio Tuomo, Punkalaitumen kunta, poissa 

Madekivi Sirkka, Punkalaitumen kunta, paikalla 

Aalto Maire, Sastamalan sosiaali- ja terveyspalvelut, poissa 

Välläri Hilkka, Eläkeliiton Punkalaitumen yhdistys, paikalla 

Nieminen Aino, Punkalaitumen Eläkkeensaajat ry, paikalla 

Nieminen Veli, Punkalaitumen Sotaveteraanit ry, poissa, Pentti Saarinen tilalla 

Uusi-Kuitti Hanna, Punkalaitumen seurakunta, paikalla 
 

Tuija Ojala, Punkalaitumen kunta, kunnanjohtaja, paikalla 
Anna-Kaisa Aalto, Punkalaitumen kunta, hyvinvointiohjaajan sijainen, paikalla 
Oili Mölsä, Punkalaitumen kunta, hallinto- ja talousjohtaja, paikalla kokouksen alussa 
 

1§ Kokouksen avaus 

Kokous avataan klo 14.06. 

 

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3§ Esityslistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkistaminen 

Esityslista hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Nieminen ja Pentti Saarinen.  

 

4§ Palveluliikenne ja Punkalaidun-lippu 

Punkalaidun-lippu tuli tämän vuoden alusta vanhan Seutulipun tilalle. Sillä 

pääsee kulkemaan Punkalaitumen sisällä sekä Huittisiin, Sastamalaan tai 

Urjalaan. Matkakortteja myyvistä Matkahuollon pisteistä saa ostettua 

Seutulipun.  



 

 

Palveluliikenne muuttui 2021-vuoden alusta. Tämänhetkinen sopimus tehtiin 

suorahankintana ja on voimassa toukokuun loppuun. Kesästä sovitaan 

erikseen. Koulukuljetusten kilpailutus menossa ja sen kilpailutuksessa 

selvitetään samalla palveluliikenteen kilpailutus jatkoon. Päivätaksin käytännöt 

ovat samanlaiset kuin tähän asti. Pieniä aikataulumuutoksia tapahtunut, jotta 

kuljetukset sopivat koulukuljetuskyyteihin. Nyt palveluliikenteen asiointiaikoja 

kohteessa on lyhennetty. Tähän mennessä asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. 

Tammikuussa ollut noin 30 kyytiä. Käyttäjä- eli kyytiläismäärä on siis pieni eli 

kustannukset kunnalle ovat suuret. Haastava löytää käyttäjiä 

palveluliikenteelle. Kunnalle kustannukset ovat 1,65 €/km. Tammikuun lasku 

kunnalle oli noin 1000 €. Vanhusneuvostossa ehdotettiin 

yhdistämismahdollisuutta uimahallikyytiin jatkossa. 

Tietoja Punkalaidun-lipusta ja palveluliikenteestä: 

https://www.punkalaidun.fi/tiedotepalsta/show.tmpl?sivu_id=7531&id=16969 

 

5§ Veteraanipäivä 

Veteraanipäivää vietetään tiistaina 27.4.2021. 27.4.2020 laskettiin 

koronarajoitusten puitteissa yksi seppele veteraanikivelle, laulettiin 

kirkkoherran johdolla virsi 581 ja luettiin rukous. Lehtijuttu viimevuotisesta 

veteraanipäivästä: https://www.punkalaitumensanomat.fi/jutut/kansallinen-

veteraanipaiva-huomioitiin-korona-

aikanakin?fbclid=IwAR2B5vinMA2pdMrbB2_IxA4anWkccJIiYAcPJsUgrdjB1eq

_oKX5vHq2Uf8 

Päätettiin viettää veteraanipäivää samalla tavalla kuin viime vuonna. 13.00 
seppeleenlasku Veteraanikivellä. Hilkalle meni tilaus seppeleestä. Hanna 
hoitaa viestiä seurakuntaan virrestä ja rukouksesta. Pentti hoitaa viestiä 
veteraanijärjestöön. Sirkka hoitaa kunniavartion. Elina hoitaa 
nuorisovaltuuston ja jälkikäteisen lehtiartikkelin.  

 

6§ Kirjaston hyvinvointihylly ja Ikäihmisen liikkumispaketti 

Kirjastolla on tehty muutoksia. Entinen KaruSelli:ssa ollut KaruShop muutti 

kirjastolle. Kirjastolle on tullut myös uusi hyvinvointihylly. Hyllyssä on 

liikkumisvälineitä ja apuvälineitä lainattavaksi kirjastokortilla sekä omaksi 

otettavia ikäihmisen liikkumispaketteja.  

 



 

 

7§ KaruSelli:n muutokset 

KaruSelli on ollut korona-aikaan vähällä käytöllä. KaruSelli:n vuokrattua 
aluetta on kuitenkin laajennettu palvelemaan tilan monipuolisempaa käyttöä 
jatkossa. Muutostöitä tehdään par’aikaa.  

Kokouksessa pohdittiin, jäikö vanhalta koululta kangaspuita. Uudelle koululle 
vietiin ilmeisesti osa kangaspuista. Todettiin, että kaksin olisi mukavampi 
kutoa, jos olisi vierekkäin kahdet kangaspuut. 

 

8§ Ikäihmisten palvelut korona-aikana 

Pohdittiin korona-aikaan toteutettavia ikäihmisiä virkistäviä toimia. Esim. 
Kotipalvelun kautta kotihoidon asiakkaat saavat tällä hetkellä kirjaston 
kotipalvelua, jossa ikäihmiselle viedään kuukausittain kirjoja tämän toivomien 
teemojen mukaisesti. Kotipalvelua suunnitellaan laajennettavaksi 
muunkinlaiseen kulttuuriin. 

Vanhusneuvoston mukaan ikäihmisten voinnin tila on hieman heikko. Ihmiset 
ovat apeita. Televisio on monella suuressa käytössä. Eläkeliitolta on kyselty 
toimintaa ja aktiviteetteja, mutta ulkoilu kovassa pakkasessa ei ole kovin 
houkuttelevaa. Sisätiloissa taas kokoontumisrajoitusten vuoksi ei voi juurikaan 
olla toimintaa. Ikäpiste suljettiin, koska siellä ei käynyt väkeä. Nettiä monet 
käyttäisivät enemmän, jos olisi osaamista. Henkilö, jolle saisi soittaa netin 
käytön ongelmista, olisi tärkeä. Vierekkäin tapahtuva netin ja laitteiden käytön 
opettaminen olisi kaikista tehokkainta ja opettavaisinta. Digi-Anteroa 
kaivataan.  

 

9§ Lahjoitusrahastot 

Kunnalla on käytössään lahjoitusrahastoja. Vanhusneuvostolta toivotaan 
ehdotuksia ikäihmisten palveluihin suunnattavista tarpeista.  

Monelle ikäihmisille siivousapu olisi tärkeää. Seurakunnalla on ollut 
siivousapupalvelu jokunen vuosi sitten yhdeltä siivousyrittäjältä. Täytyisi tehdä 
yhteistyössä Sotesi:n kanssa, jotta aidot palvelun tarvitsijat löytyvät. 
Ehdotettiin sauvakävelysauvoja omaksi ikäihmisille. Kun ikäihminen ei enää 
tarvitsisi sauvoja, ne kannattaisi lahjoittaa seuraavalle. Sauvakävelysauvat 
eivät juurikaan kulu käytössä. Vain maahan koskevat terät kuluvat. 

 

 



 

 

10§ Esteettömyyskartoitus 

Kunnan tekninen toimi tekee esteettömyyskartoitusta osassa kunnan 
kiinteistöjä. Vanhusneuvostolta kuullaan mielellään ajatuksia siitä, miten tiloja 
voidaan kehittää saavutettavammiksi ikäihmisille. 

Seurakunnan Pappilaan kulku on hankala ja esteettömyys kaukana. Hanna 
otti asian vietäväksi eteenpäin seurakunnan suuntaan. Kunnan tiloihin 
kohdistuvia toiveita ei tullut. 

 

11§ Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston yhdistäminen 

Vammaisneuvosto on tällä hetkellä Sastamalan kaupungin kanssa yhteinen ja 
vanhusneuvosto on Punkalaitumen kunnalla omansa. Käydään keskustelua ja 
mahdollisesti päätetään vanhusneuvoston kanta vanhusneuvoston ja 
vammaisneuvoston yhdistämiseen paikalliseksi vaikuttajaelimeksi. 

Aloite ja toive vammaisneuvoston yhdistämiseen paikalliseksi 
vaikuttajaelimeksi vanhusneuvoston yhteyteen on tullut vammaisten puolelta. 
Vammaiset haluaisivat, että vammaisneuvosto olisi kunnan omana eikä toisen 
kunnan kanssa yhteinen. Vanhusneuvostossa pohdittiin, että molempia 
vaikuttajaelimiä yhdistävät samat ongelmat. Vanhusneuvoston yksimielinen 
kanta on yhdistää vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.  

 

12§ Muut esille nousevat asiat 

Koronarokotukset 
Vanhusneuvostoa kiinnostaa koronarokotusten antamisen edistyminen. Tuija 
kertoo, että Esperin asiakkaat on rokotettu ensimmäisessä aallossa, mutta 
vahvistusrokotukset vielä puuttuvat. Pirkanmaalle tulee kaikista rokotteista 10 
%. Alkuvaiheessa ikäihmisten rokotuksia laitoksissa tehdään laitos kerrallaan. 
Jos jollain paikkakunnalla on iso vanhustenhoitolaitos, niin sieltä aloitetaan.  

Kuntavaalit 
Vanhusneuvostoa huolestuttaa, miten ikäihmiset pääsevät äänestämään ja 
onko äänestysinto totutun kaltainen koronan tuoman turvattomuuden tunteen 
vuoksi. Kunnalle ei ole tullut aiemmasta poikkeavia kuntavaaleihin liittyviä 
tietoja. Äänestyspaikat tulevat varmaankin olemaan väljempiä kuin myös 
jonotuspaikat.  

Seuraava kokous 
7.5.2021 perjantaina klo 14.00 kunnantalon valtuustosalissa 



 

 

 

13§ Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin 15.26 

 

 
  

_______________________________________________   
Puheenjohtaja   
  

    
______________________________________________   
Pöytäkirjantarkastaja   
  

    
_______________________________________________   
Pöytäkirjantarkastaja   
  

    
_______________________________________________   
Sihteeri   

 

 


