Liedon vanhus- ja vammaisneuvosto
Esityslista /pöytäkirja
Aika:

Tiistai 24.1.2017 klo 8.30-11.00

Paikka:

Palvelukeskus Ruska

1

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
Timo Paavilainen, Liedon Seurakunta, vpj
varalla Pentti Nieminen
Pekka Saarnivaara, Tarvasjoki
varalla Aino Nurmi
Jaana Vesma, sihteeri

Läsnä Poissa
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Esko Poikela klo 8.30-9.00,oli estynyt, hänen tilalla oli Rauno Peltola.
Ulrika Lundberg 9.00-10.00
Vanhusten toimiyksiköiden vastuuhenkilöt 9.00-10.00
Sari Pihlaja, Minna Sundell, Sari Suomi, Riitta Holm-Puisto, Elina Vähätalo
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 24.1.2017 hyväksytty.
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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. On käynnistymässä yhteistyönä taustajärjestöjen ja yksiköiden toimijoiden kanssa.
Valitaan laulukirjat (materiaali) hankintapaikka/ kustannus sekä toiminnan käytäntöön valmistelu.
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.
3) pyörätuolisuojien
hankinta
ulkoilemisen
helpottamiseksi
vanhus/vammaishoitoyksiköihin. Konsultoidaan yksiköiden vastuuhenkilöitä sekä vapaaehtoisia ulkoilutusavustajia soveltuvimmasta mallista.
4. SenioriHelp
Kunnan internetsivulla on ikäihmisten sähköinen palveluohjausohjelma Seniori-Help. Ohjausryhmä pyytää vanhus- ja vammaisneuvostoa testaamaan ja
antamaan palautetta sivustosta. Sivustoa on testattu, jonka rakenne vaikuttaa
tässä vaiheessa hyvältä. Sivustoa tulevat testaamaan lisäksi Eläkeliiton Liedon yhdistyksen Läppärikerho.
5. Omaishoidon perusteet
Pyydetään vanhus- ja vammaisneuvostolta kannanottoa valmisteilla olevaan
omaishoidon perusteisiin. Perusteista keskusteltiin ja todettiin omaishoidon
palvelumuodon olevan kustannustehokkain palvelumuoto. Omaishoidossa on
huomioitava resurssien riittävyys, ja sitä tukevat riittävät palvelut. Neuvosto
antaa omaishoidon perusteista kannanoton sosiaali- ja terveyslautakunnalle
28.2.2017
Muut asiat:
-

-

Rauno Peltola informoi Suomi-100 vuotta rahoituksesta, josta mm. puistopenkkien hankintaa ehdotetaan.
Vanhustenhuollon toimipaikkojen vastuuhenkilöt sekä vanhuspalvelujohtaja Ulrika Lundbergin kanssa keskustelimme keskinäisestä yhteistyöstä tapahtumien järjestelyssä vuoden 2017 aikana.
Kenkien liukuesteasia/ kuntalaisen yhteydenotto: Neuvostoon on oltu yhteydessä toivomuksena kunnan mahdollisuutta hankkia kenkien liukuestei-
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tä. Neuvostossa keskusteltiin asiasta ja päädyttiin jatkamaan kenkien nastoitusta Toimintakeskuksessa. Tämän lisäksi ehdotetaan, että neuvoston
taustajärjestöt pyytävät omiin tilaisuuksiinsa kenkien liukuesteiden esittelyä
/ myyntiä.
Lieto-viikon vanhusten tapahtumiin toivotaan musiikillista ohjelmaa. Suunnittelutyö on vasta käynnistymässä.
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
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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