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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa tiistaina 19.6.2018.
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OSALLISTUJAT
Jäsenet

Ilkka Kari
Marjatta Aho
Pirkko Haapakka
Jari Eronen
Kirsti Luova
Pekka Saarinen
Marjatta Sola
Jari Syrjä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
poissa
poissa

Sihteeri

Merja Jaatinen

toimistosihteeri

läsnä

Asiantuntijat

Kirsi Korttila

Päijät-Hämeen liitto erityisasiantuntija, läsnä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

§:t 11 – 13.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet
Pirkko Haapakka ja Jari Eronen.
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti yksimielisesti valita tästä kokouksesta
laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Haapakan ja Kirsti Luovan.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Ilkka Kari
puheenjohtaja

Merja Jaatinen
pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastustoimitus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kärkölässä

__._____.2018

Pirkko Haapakka
pöytäkirjan tarkastaja
Nähtävilläolo

Kirsti Luova
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa tiistaina 19.6.2018.

Todistaa:

Keskustoimiston toimistosihteeri

Kärkölän kunta
Vanhus- ja vammaisneuvosto

14.6.2018
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Päijät-Hämeen liiton palvelulupaus ja vaikuttamistoimielimen kuuleminen
11 § 14.6.2018

Päijät-Hämeen liitto on valmistellut palvelulupauksen, joka on uusi
ohjausväline sosiaali- ja terveyshuollossa. Liitteenä nro 11/2018 on PäijätHämeen liiton erityisasiantuntija Kirsi Korttilan laatima palvelulupaus.
Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kirsti Korttila Päijät-Hämeen liitosta selvitti palvelulupausta ja halusi
esityksiä ja toivomuksia vietäväksi eteenpäin ja otettavaksi huomioon sote- ja
maakuntavalmistelussa.
_____________________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Kärkölässä ______.______2018

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Edustajan nimeäminen
vammaisneuvostoon
12 § 14.6.2018

14.6.2018

maakunnalliseen

valmistelevaan
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vanhusneuvostoon

sekä

Päijät-Hämeen liiton vastuuvalmistelija (osallisuus ja demokratia) Lauri
Majuri pyytää kuntia nimeämään edustajansa maakunnalliseen
valmistelevaan vanhusneuvostoon sekä vammaisneuvostoon 21.6.2018
mennessä.
Valmistelevan vammaisneuvoston ensimmäinen kokous järjestetään elokuun
lopussa.
Päätösehdotus:
Kärkölän vanhus- ja vammaisneuvosto nimeää omat edustajansa
maakunnalliseen valmistelevaan vanhusneuvostoon sekä
vammaisneuvostoon.
Päätös:
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti valita Marjatta Ahon maakunnalliseen
valmistelevaan vammaisneuvostoon.
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti valita Ilkka Karin maakunnalliseen
valmistelevaan vanhusneuvostoon.
__________________
Täytäntöönpano
Pöytäkirjanote valitut, Päijät-Hämeen liitto Lauri Majuri

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Kärkölässä ______.______2018

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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14.6.2018

21

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
13 § 14.6.2018

Päätös:
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti esittää kunnanhallitukselle, että
kunnanviraston aulaan saataisiin yleiseen käyttöön atk-pääte ja tarvittaessa
avustaja neuvomaan, jotta ikäihmiset pääsisivät hoitamaan asioitaan esim.
Kelalle.
Marjatta Aho kertoi, että hän oli mukana Eero Mattilan kanssa
neuvotteluissa, jossa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä oli
palvelupäällikkö päivittämässä kyseisen henkilön kotipalvelu- ja
ruokapalvelusopimuksia uusien kriteerien mukaiseksi. Asiakkaalle
ilmoitettiin suullisesti, että 25.5.2018 häneltä loppuu kotipalvelu- ja
ruokapalvelusopimus. Mitään korvaavia palveja ei esitetty.
Kärkölän kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto pyytäkin kirjallista selvitystä
kyseisestä asiasta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palvelupäälliköltä.
Lisäksi Kärkölän kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa tietää kuinka
suurta joukkoa uusien kriteerien muutos koskee.
”Kunnassamme toimiva yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto on
lakisääteinen toimielin. Kun osallistuin Lahdessa seminaariin
vammaispalvelulain muutoksista, kävi ilmi, että muissa kunnissa maksetaan
näiden neuvostojen jäsenille normaalia kokouspalkkiota ja
matkakulukorvauksia, mutta Kärkölässä ei. Työ vanhusneuvostossa on toki
vapaaehtoista, mutta edellyttää runsaasti lukemista ja lakeihin perehtymistä ja
vanhusten ja vammaisten palveluiden miettimistä. Mielestäni lakisääteiselle
toimielimelle kuuluisi tavanomainen korvaus. Kokouksia ei ole usein. ”
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouspalkkioista kyselee vanhus- ja
vammaisneuvoston jäsen Kirsti Luova. Kärkölän vanhus- ja vammaisneuvo
esittää kunnan johdolle toivomuksen, että vanhus- ja vammaisneuvoston
jäsenille maksettaisiin tästä lähtien tavanomainen kokouspalkkio.
Seuraava vanhus- ja vammaisneuvoston kokous pidetään 13.9.2018 klo 14.00
alkaen kunnanviraston kahviossa.
_______________________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Kärkölässä ______.______2018

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

