LEMIN KUNTA
ESITYSLISTA
LEMIN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

Aika:
Paikka:
Kutsutut / Läsnä:

29.8.2019

29.8.2019 klo 14.00 Lemin kunnantalo, kokoushuone, Toukkalantie 2
Tuula Konttinen, puheenjohtaja
Paavo Kouvo
Eila Olkkonen
Pekka Rikkonen
Kaija Ruskeepää
Paula Tuomi
Sirkku Heimonen
Seija Värtö
Kati Ahonen, sihteeri

1§
Kokouksen avaus, laillisuus sekä päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14 ja totesi sen laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2§
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Tuomi ja Seija Värtö.
3§
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano 2019-2021
Kunnanhallitus on 17.6.2019 §93 päättänyt, että vuosille 2017 -2019
valittu vanhus- ja vammaisneuvosto jatkaa samalla kokoonpanolla myös
nykyisen kunnanhallituksen toimikauden ajan.
Lemin kunta: Tuula Konttinen, varalla Anu Karhu
Lemin kunta: Eila Olkkonen, varalla Arto Penttilä
Lemin Vanhustentuki: Paula Tuomi, varalla Hannu Hakonen
Lemin Sotaveteraanit: Paavo Kouvo
Eksote: Kaija Ruskeepää, varalla Miia Inna
Eläkeliitto Lemin yhdistys: Sirkku Heimonen, varalla Kaija Värtö
Vuoden 2019 aikana Vanhus- ja vammaisneuvostoa on täydennetty
kunnanhallituksen 25.3.2019 31§ päätöksellä ottaa Suomen
Nivelyhdistystä edustavalla Seija Värtö neuvoston jäseneksi. Hänellä ei
ole varajäsentä. Sihteerinä toimii vapaa-aikasihteeri Kati Ahonen

kunnanhallituksen 18.2.2019 § 23 tekemällä päätöksellä.
Lemin seurakunnan jäsenenä on ollut Pekka Rikkonen ja varajäsenenä
Katariina Äijälä. Nyt vanhus- ja vammaisneuvosto pyytää Taipaleen
seurakunnan neuvostoa nimeämään Lemin kirkkopiirin jäsenen ja
varajäsen Lemin vanhus- ja vammaisneuvostoon.
4§
Vanhustenviikko
Valtakunnallista vanhustenviikkoa vietetään 6.- 13.10.2019 teemalla
Varaudu vanhuuteen. Lemillä vanhustenviikon juhlaa vietetään
lauantaina 5.10.2019 Lemin koulukeskuksessa. Vanhusten
liikenneturvallisuutta ajatellen juhlassa jaetaan LEM1-heijastimia.
Juhlapuhujana vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä, KAT-hankeen
esittelee Vesa Kultanen ja Helmi-hanketta esittelee Heini Maijanen.
Liitteessä päivän ohjelma.
Viikon muuhun ohjelmaa on suunniteltu kirjaston kanssa teemapäivää
sekä ikäihmisille kohdennetun materiaalin esilläoloa koko viikon ajan.
Toinen tapahtuma on Itsenäisyyden polku- päiväkävely, mikä päättyy
Vanhaan Pappilaan kahvihetkeen. Jarmo Tölski toimii oppaana.
5§
Yhteinen pihapiiri / kirjastoaukion ulkoliikuntapaikka
Kirjastoaukion lähiliikuntapaikan välineistön kilpailutus on suoritettu ja
välineet toimittaa LAPPSET GROUP OY. Välineistön suunnittelussa on
otettu erityisesti ikäihmiset huomioon, vaikka paikka on tarkoitettu
kaiken ikäisten liikuntapaikaksi. Välineistössä on muun muassa polkimia,
selkälaite, tasapainolaite sekä aaltoileva puomi. Tarkoitus on, että
laitteet asennetaan vielä tämän syksyn aikana.
Kirjaston aukion kehittämisestä yhteiseksi pihapiiriksi Vanhus- ja
vammaisneuvosto jätti 13.11.2017 aloitteen kunnan hallitukselle.
Vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa istuttaa omenapuun puiston
avajaisissa. Avajaisten ajankohta on vielä avoin. Tilaisuuteen pyydetään
fysioterapeutti antamaan ohjausta laitteiden käytössä ikäihmisille.
6§
Socomin Helmi-hanke
Lemi on mukana Socomin Helmi Hyvää elämää ikääntyneenähankkeessa. Hankkeen avulla tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona
asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän
osallisuuden ja turvallisuuden tunnetta. Tarkoitus on, että
vapaaehtoisten avulla voidaan hankkeen myötä lisätä ikäihmisten

aktiivisuutta, osallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Tämän ajatuksen
pohjalta Heini Maijala on tehnyt Lemin vapaaehtoisille kyselyn, jonka
tarkoituksena on selvittää, missä kaikissa tehtävissä vapaaehtoiset
toimivat Lemillä, missä asioissa vapaaehtoiset tarvitsevat tukea ja miten
vapaaehtoistoimintaa voitaisiin kehittää Lemillä. Kartoituksen pohjalta
järjestetään mm. vapaaehtoisille koulutusta.
7§
Lemin Vanhus- ja vammaisneuvoston esite
Lemin vanhus- ja vammaisneuvoston esite on päivitetty ja se on laitettu
nettiin näkyville. Esite löytyy Lemin kunnan nettisivuilta osoitteesta
http://www.lemi.fi/fi/node/266/
Esitteitä saa kunnanvirastolta, kirjastosta, apteekista, pankista ja
Vanamokodista.
Seuraavaan esitteen päivitykseen neuvosto miettii uudet tavoitteet
vanhus- ja vammaisneuvostolle.
8§
Lemin kunnan kuntosali
Lemin kunnan kuntosalin avajaispäivä oli perjantaina 30.8. klo 12-18.
Toiminta alkoi 1.9. Kuntosalille on varattu Kansalaisopiston eläkeläisten
kuntosaliryhmiä kolme. Mika Kiili jatkaa ohjaajana. Salille ei ole
esteetöntä pääsyä, vaan se sijaitsee Teollisuustie 1 kiinteistön
yläkerrassa. Laitehankinnoissa on ajateltu erityisesti ikääntyviä ja sitä,
että ne ovat helppoja ja turvallisia käyttää.
Kuntosalin avaimia voi toistaiseksi ostaa Vanhasta Pappilasta sen
aukioloaikoina. Sunnuntai-maanantai suljettu, tiistai ja torstai 12.30-18,
keskiviikko ja perjantai 10-15 ja lauantai 10-14.
Avainpantti 25 e, kuukausikortti 25€ ja kolmen kuukauden kortti 70€.
Ryhmähinta 35€ 60 min.
Vanhus- ja vammaisneuvosto kokee iloa ja tyytyväisyyttä kunnan
uudesta kuntosalista, jossa alkoi myös eläkeläisten ryhmiä.
9§
Muut asiat
1) Diakoni Pekka Rikkonen kertoi Taipaleen seurakunnan Yhteinen pöytä-

hankkeen terveiset. Seuraavat kokoontumiset ovat Kotalahdessa
1.10. klo 14-16. ja 21.11. Vanhassa Pappilassa klo 14-16.
2) Järjestöparlamentti oli 5.9. klo 16 Kotalahdessa.
3) Tuula ja Paula kertoivat terveiset eohjat päätöstilaisuudesta.

10§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.13.

Tuula Konttinen
puheenjohta

Kati Ahonen
sihteeri

Paula Tuomi
pöytäkirjantarkastaja

Seija Värtö
pöytäkirjantarkastaja

