LEMIN KUNTA
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO
Aika
Paikka
Kutsutut/Läsnä

PÖYTÄKIRJA
4.2.2019

4.2.2019 klo 15.30 – 16.52
Lemin kunnantalo, kokoushuone, Toukkalantie 2
Tuula Konttinen, puheenjohtaja
Paavo Kouvo
Eila Olkkonen
Pekka Rikkonen
Kaija Ruskeepää, poistui klo 16.30 § 6 käsittelyn aikana
Paula Tuomi
Sirkku Heimonen
Kati Ahonen
Johanna Mäkelä, sihteeri
Anu Karhu, puheenjohtaja

1§
Kokouksen avaus, laillisuus sekä päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Lisäksi päätettiin, että kunnan hyvinvointivastaava Kati
Ahonen osallistuu nyt ja jatkossa vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksiin
asiantuntijana. Hänen roolinsa mm. erilaisissa koordinointi- ja hanketehtävissä
liittyvät olennaisesti myös vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan.
2§
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Paavo Kouvo ja Eila Olkkonen.
3§
Etelä-Karjalan vanhus- ja vammaisneuvostojen tapaaminen 11.1.2019
Talous- ja hallintojohtaja kertoi 11.1.2019 pidetystä maakunnallisesta vanhusja vammaisneuvoston kokouksesta. Muistio kokouksesta oli toimitettu tämän
kokouksen esityslistan ohessa. Tärkeänä asiana tulee huomioida, että vanhusja vammaisneuvosto on maakunnallisena ja myös Lemillä sekä vanhus- että
vammaisasioiden neuvostoja. Edustajia vammaisten puolelta on ollut
haasteellista saada. Päätettiin viedä viestiä mahdollisille halukkaille myös
vammaisten edustajan löytämiseksi Lemin neuvostoon. Mikäli edustajia
löytyy, tehdään esitys kunnanhallitukselle neuvoston laajentamiseksi em.
edustajalla.
4§
Etelä-Karjalan suunnitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi –suunnitelman tavoitteiden toteutumisen
arviointi
Vanhus- ja vammaisneuvostolle on toimitettu etukäteen arviointilomake,
tarkoituksena on laatia kokouksessa arvio Lemin kunnan osalta. Etelä-Karjalan
vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa on sovittu, että kuntien neuvostot
toimittavat omat arvionsa 15.2.2019 sähköpostitse osoitteeseen Minnamaria.behm@eksote.fi.
Vanhus- ja vammaisneuvosto laati kokouksessa arvion Lemin kunnan osalta.
5§
Rahoitushaku Yhteisöllisen asumisen ja toiminnan kehittämiseen, tilannekatsaus
Socomilta on saatu viesti, että he eivät ole saaneet rahoitusta STEAlta
Yhteisöllisen asumisen ja toiminnan kehittämiseen. Socomilta on kuitenkin

viestitetty, että he aikovat jatkaa rahoituksen hakemista uudelleen
muotoillulla hankehakemuksella eri rahoituslähteestä.
Tämä merkittiin tiedoksi.
6§
Vapaa-aikasihteeri Kati Ahosen terveiset
- järjestökirje 1/2019, sisältää mm. tietoa kunnassa järjestettävästä
Liikuntaystävä-koulutuksesta.
- muut ajankohtaiset vanhus- ja vammaisneuvostoa koskettavat asiat.
Liikuntaystävä –koulutus järjestetään 21.2.2019 ja 7.3.2019 Lemin
Vanhassa Pappilassa klo 13.00-15.30. Tähän koulutukseen toivotaan
runsasta osanottoa.
7§
Muut asiat
Pekka Rikkonen selvitti
1) EU-ruokakassien jako Lemillä. Lemille on luvattu EU-ruokaa jossain
vaiheessa kevättä 1.000 kg eli noin 100 kassillista. Kassien
varastoinniksi etsitään sopivaa tilaa.
2) Taipaleen srk on saanut Kirkkohallitukselta projektirahaa 3.000 euroa
syrjäytymisen ehkäisyyn Lemillä ja koko Taipaleen seurakunnan
alueella. Hankkeen toteuttamisen suunnitteluun liittyen vanhus- ja
vammaisneuvosto päätti esittää että Lea Aalto Eksotesta ja Kati
Ahonen Lemin kunnasta olisivat mukana keskusteluissa.
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi myös tiedokseen, että Irene
Vuorisalo aloittaa 15.2.2019 Eläkeliitossa uudessa vanhusasiamiehen
toimessa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.52.
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