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Pirkko kohtamäen avustaja
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Pöytäkirjan hyväksyminen
Päätös: Pöytäkirja 9.5.2017 hyväksyminen.

3. Suomi-100-vuotta ”Hyvä teko ikäihmisille”

Neuvoston toimintakausi on päättymässä kevään, tai kesän alussa 2017 ja uusi
neuvosto valitaan. Nostimme vähintään kaksi ”Hyvä teko asiaa” nykyisen neuvoston kevään toimintakaudelle.
1) laulukirjat ja laulutapahtumat vanhustenhuollon yksiköissä. Käynnistetään yhteistyönä taustajärjestöjen ja yksiköiden toimijoiden kanssa. Va-
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litaan laulukirjat (materiaali) hankintapaikka/ kustannus sekä toiminnan
käytäntöön valmistelu. Valmistelutyö etenee.
2) puistopenkkien hankinta, sijoitus- ja asennustyön etenemissuunnitelma. Juhlistetaan penkkejä ”Penkkipicnik-tapahtumalla”, jossa taustajärjestöjen jäsenet osallisena. Edellytyksenä tapahtumalle on, että penkit
on hankittu ja asennettu kevään 2017 aikana. Penkkejä juhlistetaan
Lieto-viikolla.
3) pyörätuolisuojien
hankinta
ulkoilemisen
helpottamiseksi
vanhus/vammaishoitoyksiköihin. Konsultoidaan yksiköiden vastuuhenkilöitä sekä vapaaehtoisia ulkoilutusavustajia soveltuvimmasta mallista.
Valmistelutyö etene.

4. Puistopenkki tapahtuma Lieto-viikolla
Neuvoston taustajärjestöjen ja mahdollisesti myös muita yhdistyksiä kutsutaan
puistopenkkien yhteistapahtumaan Lieto-viikolla:
- ajankohta: keskiviikkona 16.8.2017 klo 13-15
- neuvoston taustajärjestöt ja lietolaiset yhdistykset kutsutaan mukaan
- ohjelma (musiikki/laulu/runo/tanssi/penkkijumppa)
- mahdollinen tarjoilu harkinnan mukaan

5. Pyörätuolisuojien hankintasuunnitelma
Tutustutaan myös Respectan pyörätuolipussimalleihin. Mahdollisuus saada tuoteesittely 12.6.2017 klo 13-15. Päätetään pyörätuolisuojien malli/mallit, hankintamäärä ja hankintakustannus tutustumisen jälkeen.
Esittelymallit Sairexilta testasimme Valmakodilla 5.4.2017 neuvoston työryhmän
ja vapaaehtoisulkoiluttajien sekä henkilökunnan kanssa.

6. Lauluvihkojen hankintasuunnitelma
Työryhmä on valinnut laulukirjan laulut. Alustavasti on keskusteltu kierrevihkomallisesta laulukirjasta sekä painatuspaikasta. Painotalo edellyttää materiaalia sähköisessä muodossa. Tilataan riittävästi toimipisteisiin sekä taustajärjestöjen lauluharjoitustapahtumiin. Pyydetään tarjoukset.
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7. Lieto-viikon ohjelma / vanhus- ja vammaisneuvoston
Järjestetään kaksi tapahtumaa
Kukkahattutanssit: järjestetään Liedon vanhustenhuollon toimintayksiköissä:
tiistaina 15.8.2017 Amandakoti/Valmakoti/Teijuntupa/Tukiasunto ja Palvelukeskus Ruska. Torstaina 17.8.2017 HTK:n osasto 2 ja Tarvasjoen Hyvinvointikeskus. (tiedotus ja kelloajat tarkentuvat myöhemmin)
Puistopenkkitapahtuma: tapahtuma organisoidaan neuvoston taustajärjestöjen
ja lietolaisten yhdistyksen kanssa keskiviikkona 16.8.2017 klo 13-15

Muut asiat:
-

-

keskustellaan Vanhan sisäänkäynnin yhteyteen tehdystä pyörätuoliluiskasta. Lapsiperheitä luiska on palvellut hyvin. Ei kuitenkaan sovellu kaikille
toimintarajoitteisille apuvälinettä käyttäville henkilöille.
Vammaisoikeuspäivä 15.5.2017, Helsinki. Liedosta ei osallistuta tähän tilaisuuteen.
VANE: Esteettömyys ja saavutettavuus –teemaseminaari 1.6.2017 klo 1216 säätytalolla. Timo Paavilainen neuvostosta osallistuu tapahtumaan.

Neuvoston kokoukset kevät 2017
24.1.2017 klo 8.30-11.00 Ruska
14.2.2017 klo 9-11, Ruska.
14.3.2017 klo 9-11, Ruska. Maaliskuun kokouksen päivämäärä on vaihdettu 8.3.2017 klo 9-11 Ruska.
9.5.2017 klo 9-11, Ruska. Kokouksen kelloaika vaihtunut klo 12-14. Päivä
ja paikka pysyivät ennallaan 9.5.2017, Ruska
6.6.2017 klo 9-11, Ruska yhteiset kesäkahvit (myös varajäsenet)

Ptk tiedoksi: johtoryhmä, KH, neuvoston jäsenet, palkkiot/ Marja Pausio, Marja Toivola,
Tiina Yli-Lonttinen/ www-sivut
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