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VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS   PÖYTÄKIRJA 

Aika:  Torstaina 26.1.2023klo 15.00 – 16.25 

Paikka:  Puuman Groupin kabinetti, Vinkkiläntie 26, 23200 Vehmaa 

Läsnä: Marjo Lehtonen,PJ, Eläkeliiton Vehmaan yhdistys, läsnä 

Ritva Seppälä,VPJ Vehmaan kunta, läsnä 

Raija-Liisa Lapila, V-S sydänyhdistys ry, läsnä 

varajäsen Aira Lehmusvaara, poissa 

varajäsen Taito Suominen, poissa 

Juha Rannanperä, V-S invalidit ry, läsnä 

varajäsen Jaakko Romppanen, poissa 

Satu Topi, Vehmaan srk, poissa 

varajäsen Kaarlo Theis, poissa 

Taina Vuorio, V-S hengitysyhdistys ry, läsnä 

varajäsen Kimmo Laasonen, poissa 

Heli Antikainen-Pauna, sihteeri, läsnä 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Puheenjohtaja Marjo Lehtonen avasi kokouksen klo 15.00.  

2. Läsnäolijat 

Todettiin läsnä- ja poissaolijat. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Lisättiin kohdaksi 8. Mammografia -kuljetuksen järjestäminen. 

4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 

 

Hyväksyttiin vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Kunnan talousarviossa on varattu 2 000 euroa vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan. 

 

Neuvosto ehdottaa kunnanhallitukselle toimintaa rahoitettavaksi saaduista lahjoitusrahoista 

hyväksytyn talousarvion mukaan. 

 

Lisäksi ikäihmisten hyvinvointityöryhmä on esityttänyt suunnitelman laatimista iäkkäiden 

hyvinvointipalveluista sekä tietokoneen sekä neuvontapisteen perustamista kirjastoon 

lahjoitusvaroin. 

 

Neuvosto on huolissaan kirjaston ikäihmisten neuvonnasta – onko ymmärretty, miten laajasta 

neuvontakokonaisuudesta on kyse? 

 

Suunniteltiin tutustumisretkeä Raision Olkkari -toimintaan yhdessä kirjastopalveluiden 

henkilöstön kanssa. 
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5. Toimintakertomus 

Hyväksyttiin vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelle 2022 ja päätettiin lisätä 

se kunnan nettisivulle. 

 

6. Senioritalo Tenholan toiminta 

Vanhus- ja vammaisneuvosto on vetänyt Senioritalo Tenholan toimintaa viikoittain. 

Toiminta on ollut aktiivista, osallistujia on ollut 15-30 välillä/kerta.  

 

7. Vammaisneuvosto-asiat 

Ei erityistä mainittavaa. 

 

8. Kuljetuksen järjestäminen mammografia -kuvaukseen 

Jätettiin asia selvitettäväksi. 

 

9. Muut asiat 

Keskusteltiin lautakuntien kokouksiin osallistumisesta ja toivottiin, että neuvoston edustaja 

pääsisi kokouksiin, kun siellä käsitellään vanhuksia tai vammaisia koskevia asioita. 

 

Keskusteltiin omaishoitajien Kelan tukemista ym. lomista. 

 

Kirjastotoimenjohtaja on esittänyt, että vanhus- ja vammaisneuvosto järjestäisi teatterimatkalle 

Tampereelle. Vanhus- ja vammaisneuvosto totesi, että voidaan tehdä yhteistoimintaa, mutta 

neuvosto voi osallistua kustannuksiin, jos ne kohdistuvat vain/ainoastaan ikäihmisiin. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Koska muita käsiteltäviä asioita ei enää ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25. 

 

 

Muistion vakuudeksi 

 

 

Heli Antikainen-Pauna 

 

 

 

 

 

 

 


