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Vastine Esko Bruunin Sysmän kunnanhallitukselle jättämään selvityspyyntöön

Kunnanhallituksen jäsen Esko Bruun on pyytänyt kunnanhallitusta selvittämään "kunnan sosiaalitoimen" ja
Palvelutaloyhdistys ry:n välisen toiminnan.

Selvityspyyntöä ei ole päivätty eikä se ole saapunut kunnanhallituksen käsittelyyn Sysmän kunnan

kirjaamon kautta. Kunnanhallitus on saanut selvityspyynnön kokouksessaan 22. 3. 2021 suoraan Esko

Bruunilta. Kunnanhallitus, esittelijänään kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, on päättänyt selvityspyynnön
merkitsemisestä pöytäkirjaan kohdassa Muut asiat. Kunnanhallitus ei ottanut asiaa käsiteltäväksi, mutta

selvityspyyntö saatiin täten julkistettua kunnanhallituksen pöytäkirjan liitteenä, josta se on päätynyt

sosiaaliseen mediaan ja Itä-Häme -lehteen.

Sysmän Palvelutaloyhdistys haluaa seuraavassa oikaista osaltaan selvityspyynnön virheet, vastata siinä

esitettyihin kysymyksiin ja vaatia pikaista ja näkyvää oikaisua.

l. Sysmän Palvelutaloyhdistys ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa

päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen jäsenkokous sekä hallitus. Hallituksen puheenjohtaja on Jocke

Stjernvall, jolla yksin on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.

Toiminnanjohtaja Hannu Juhola ei ole Palvelutaloyhdistyksen toimitusjohtaja eikä hallituksen

puheenjohtaja eikä käytä Palvelutaloyhdistyksessä päätösvaltaa.

2. Palvelutaloyhdistys omistaa Kiinteistö Oy Sysmän Palvelutalon 17 palveluasunnon ja ryhmäkodin

hallintaan oikeuttavat osakkeet. Asukasvalintoja tehdessään Palvelutaloyhdistys huomioi

Terveystalo Kuntaturva Oy:n vanhuspalvelujen suositukset, vaikka toisinaan lyhyeksi jäävät

asumiskokeilutjopa vähentävät yhdistyksen saamia vuokratuloja. Palvelutaloyhdistys tuottaa

tuettua asumista ja palveluasumista yhteensä 10 sysmäläiselle. Kyseiset palvelut maksaa

Terveystalo Kuntaturva Oy Peruspalvelukeskus Aavalta siirtyneiden ostopalvelusopimusten

mukaisesti. Lisäksi yhdistys tuottaa fysioterapiapalvelulta, liikuntaneuvontaa ja erilaisia

liikuntaryhmiä.

Mistään edellä mainituista palveluista Palvelutaloyhdistys ei laskuta Sysmän kunnan

sosiaalipalveluja.

3. Sysmän Palvelutaloyhdistys on pyynnöstä valinnut toiminnanjohtaja Hannu Juholan edustajakseen

vanhus- ja vammaisneuvostoon. Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan siihen

kuuluu yksi jäsen, joka edustaa Sysmän Palvelutaloyhdistystä. Toimintasäännön mukaan vanhus-ja

vammaisneuvoston jäsenet valitsevat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Vanhus- ja vammaisneuvosto ei ole nykyisen puheenjohtajansa aikana tehnyt yhtään Sysmän

Palvelutaloyhdistystä koskevaa esitystä.

4. Sysmän Palvelutaloyhdistyksen hallitukseen kuuluu kaksi Terveystalon työntekijää. Terveystalon

tiedontuottajalla tarkoitetaan ilmeisesti geronomi (YAMK):ta.



Terveystalon työntekijöillä on Sysmän kunnanhallitusta kuulematta oikeus kuulua

Palvelutaloyhdistyksen hallitukseen.

5. Yhdistysnäkökulmasta tällainen Sysmän kunnanhallituksen toiminta Palvelutaloyhdistyksen suhteen

on räikeästi Sysmän kuntaa ohjaavien arvojen vastaista. Sysmän kunnan strategiassa keskeisenä

arvona sitoudutaan yrittäjäystävällisyyteen. Sysmän Palvelutaloyhdistys on 25 vuoden ajan

tuottanut monipuolisia palveluja sysmäläisille vanhuksille, vammaisille ja sotiemme veteraaneille,

fysioterapia-ja liikuntaryhmäpalveluja, sekä 20 vuoden ajan uimahalli-ja kuntosalipalveluja kaikille

sysmäläisille. Palvelutaloyhdistys on edistänyt merkittävästi sysmäläisten terveyttä ja hyvinvointia,

vähentäen näin myös sote-palvelujen tarvetta. Yhdistys on työllistänyt olemassaolonsa aikana noin

300 henkilötyövuoden verran pääosin sysmäläisiä työntekijöitä.

Inhimillisestä näkökulmasta yhdistyksen toiminnan kyseenalaistaminen tuottaa

Palvelutaloyhdistykselle mainehaittaa, joka voi olla vaikutukseltaan hyvin laajaa.

Palvelutaloyhdistyksen asiakkaat ja työntekijät ovat olleet erittäin järkyttyneitä sanomalehti Itä-

Hämeestä lukemastaan uutisesta.

Sysmän kunnanhallitus on kritiikittömästi ottanut julkiseen pöytäkirjaansa liitteen, joka on

aiheuttanut Palvelutaloyhdistykselle mainehaittaaja sen asiakkaille ja työntekijöille

perusteetonta mielipahaa. Palvelutaloyhdistys edellyttää, että Sysmän kunnanhallitus

välittömästi l) toteaa, että selvityspyynnössä esitettyihin kysymyksiin on saatu asialliset

vastaukset ja asia ei anna aihetta jatkokäsittelyyn, ja 2) pyytää julkisesti anteeksi Sysmän

Palvelutaloyhdistykselle, sen asiakkaille ja työntekijöille aiheuttamaansa mainehaittaa ja

mielipahaa.

Sysmässä 31. 3. 2021

Sysmän Palvelutaloyhdistyksen jäsenkokouksen ja Sysmän Palvelutaloyhdistyksen hallituksen

puolesta,

JockeStjernvall

Sysmän Palvelutaloyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja


