LEMIN KUNTA
Vanhus- ja vammaisneuvosto
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VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika

Maanantai 1.4.2019 kello 16.00 – 18.04

Paikka

Kunnantalon kokoushuone, Toukkalantie 2

Kutsutut/läsnä

Tuula Konttinen, puheenjohtaja
Paavo Kouvo
Eila Olkkonen
Pekka Rikkonen
Kaija Ruskeepää
Paula Tuomi
Sirkku Heimonen
Seija Värtö
Kati Ahonen, sihteeri

1§
Kokouksen avaus

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

2§
Pöytäkirjan tarkastus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Rikkonen ja Kaija Ruskeepää.

3§
Yhteinen pihapiirirahoitus

Socomin toimitusjohtaja Leena Kaljunen kertoi, että STEAlta ei saatu
rahoitusta Yhteisöllisen asumisen ja toiminnan kehittämiseen. Tähän liittyi
Lemillä Yhteinen pihapiiri. Sen sijaan he saivat rahoituksen Helmihankkeelle, joka kohdistuu ikäihmisten yhteisölliseen toimintaan. Lemi on
yhtenä kohdekuntana tässä hankkeessa. Rahoitus hankkeeseen tulee 100 %
maaseuturahoituksesta, joten omarahoitusta ei ole.

Päätös

Todettiin, että Helmi-hanke on tervetullut Lemille ja odotetaan Leena
Kaljusen yhteydenottoa vapaa-aikasihteeriin. Vapaa-aikasihteeri kertoi , että

vapaa-aikatoimi yhdessä teknisen toimen kanssa on hakenut AVI:lta
hankerahoitusta kirjaston leikkikentän lisärakentamiseen ja välineiden
hankintaan. Jos hankeraha saadaan, on tarkoitus hommata kirjaston
leikkikentälle myös ikäihmisille sopivia ulkoliintavälineitä. Päätös
hankkeesta tulee kevään aikana. Todettiin, että kirjaston leikkikenttän
ympärille voisi ajatella lisäksi kasveja ja teettää pihasuunnitelman.

4§
Kansalaiopiston kuntosaliryhmien loppuminen syksyllä 2019

Mika Kiili on ilmoittanut Savitaipaleen Kansalaisopistolle, että hän ei jatka
syksyllä 2019 kuntosaliryhmien pitämistä miehille ja naisille Savikunnon
kuntosalin tiloissa. Näin ollen tällä hetkellä näyttää siltä, että vuoroja ei ole
ollenkaan. Savitaipaleen Kansalaisopiston rehtori Tea Loisa kertoi, että
tilanteeseen haetaan ratkaisua.

Päätös

Todettiin tilanteen olevan hankala ja mietittiin, että vanhus- ja
vammaisneuvosto ehdottaa Kansalaisopiston rehtoi Tea Loisalle
kahta muuta henkilöä, joiden voisi ajatella vetävän ikäihmisten
kuntosaliryhmiä. Vapaa-aikasihteeri kertoi, että tekninen toimi selvittää onko
kunnassa vaihtoehtoja kuntosalitiloiksi.

5§
Sihteerin vaihtuminen ja uusi jäsen
Kunnanhallitus 18.2.2019 § 23 nimesi vapaa-aikasihteerin hoitamaan
vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerin tehtävät.
Kunnanhallituksen esityslistalla 25.3.2019 § 31 ehdotetaan Seija Värtöä
vanhus- ja vammaisneuvostoon vammaisten edustajaksi. (Esityslistaa
tehdessä pöytäkirjaa ei ollut vielä vahvistettu.)

Päätös

Kunnanhallituksen päätökset tiedoksi sihteerin ja uuden jäsenen valinnoista.

6§
Yhteinen keittiö-hanke
Diakoni Pekka Rikkonen kertoo suunnitelmista miten hanke toteutetaan
Lemillä. Hankkeeseen liittyy myös eu-ruokakassien jako.

Päätös

Diakoni Pekka Rikkonen avasi Taipaleen yhteinen pöytä-hanketta sekä kertoi
eu-ruokakassien jaosta. Kunnasta vapaa-aikatoimi on
yhteistyökumppani Yhteinen pöytä-hankkeessa.

7§
Muut asiat

Päätös

Etelä-Karjan pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttaja Vesa Kultasta
pyydetään kertomaan Lemille KAT-hankkeesta vanhusten viikon juhlaan.
Liikuntaystävä-koulutus ei toteutunut. Yritetään syksyllä uudelleen.
Tuula Konttinen kertoi 13.3. pidetyn Minne menet
vanhustenhuoltoseminaarin kuulumiset.

Vapaa-aikasihteeri päivittää Lemin vanhus- ja vammaisneuvoston esitteen.

Maakunnallinen vanhus- ja vammaisneuvoston kokous 4.4. Isossa avussa.

12.6. Kehitysvammaisten leiripäivä Säkniemessä
26.9. Kehitysvammaisten kirkkopyhä

Vanhustenviikko 6. - 13.10. teemalla Varaudu vanhuuteen. Vanhustenviikon
juhla la 5.10. koulukeskuksessa.

Kaija Ruskeepään terveiset Eksotelta:
Syksyllä 2019 on tavoitteena ottaa käyttöön palveluseteli ikäihmisten
palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa.
Eksote jatkaa hyvää yhteistyötä kuntien kanssa vaikka sote kaatui.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.04.
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