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Osallistujat:
Soili Leppänen, Liedon eläkkeensaajat
varalla Elvi Lehto
Arja Niemelä, Eläkeliiton Liedon yhdistys, pj
varalla Paula Ranta
Jarmo Helttula, Sotainvalidit ja –veteraanit
varalla Paula Peltola
Jennifer Stanger, V-S Näkövammaiset ry
varalla Pirkko Kohtamäki
Seija Jurmu, Liedon Seniorit ry
varalla Veikko Tuominen
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varalla Pentti Nieminen
Pekka Saarnivaara, Tarvasjoki
varalla Aino Nurmi
Jaana Vesma, sihteeri
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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 8.3.2017 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. Omaishoidon perusteisiin kannanotto
Omaishoidon perusteita ollaan muuttamassa seudullisesti alle 65v ja yli 65v. Alle
65v perusteiden muutosesitys oli sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.2.2017.
Lautakunta jätti asian pöydälle, käsittelee yhdessä yli 65v perusteiden muutosesityksen yhteydessä.

5. Puistopenkit
Puistopenkkien hankintapyyntö on lähetetty kunnanhallitukselle 6.3.2017, jossa
selvitys penkkien kustannuksesta. Tarjouspyynnön organisoi puutarhatoimi ja toteutuksesta vastaa kunnan tekninen toimi.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on ehdottanut sijoituskohteet ikäihmisten toiveiden
mukaan. Maisemasuunnittelija Milla Santalehto esitteli penkkien sijoituskohteet.
6. Pyörätuolisuojien hankintasuunnitelma
Päätetään pyörätuolisuojien malli/mallit, hankintamäärä ja hankintakustannus.
Esittelymallit: pyörätuolipussi ja pyörätuoliviitta on pyydetty Sairexilta, joita testataan Valmakodilla 5.4.2017 neuvoston työryhmän ja vapaaehtoisulkoiluttajien sekä henkilökunnan kanssa.
7. Lauluvihkojen hankintasuunnitelma
Työryhmä on valinnut laulukirjan laulut. Alustavasti on keskusteltu kierrevihkomallisesta laulukirjasta sekä painatuspaikasta. Painotalo edellyttää materiaalia sähköisessä muodossa. Laulukirjoja tulee tilata riittävästi toimipisteisiin sekä taustajärjestöjen lauluharjoitustapahtumiin.
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Muut asiat:
-

STM posti: Saavutettavuusdirektiivi
Lietoviikko
Vammaisoikeuspäivä 15.5.2017, Helsinki

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
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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