
    Vehmaan vanhus- ja vammaisneuvosto 

    PÖYTÄKIRJA 4/2022   
       

 

1 

 

 

PÖYTÄKIRJA   15.11.2022 

Klo 15.30 Touhula, Margaretantie 15, 23200 Vehmaa 

 

Marjo Lehtonen,PJ, Eläkeliiton Vehmaan yhdistys Paikalla  

Ritva Seppälä,VPJ Vehmaan kunta   Paikalla 

Marja Soini, avopalveluohjaaja   Paikalla 

Raija-Liisa Lapila, V-S sydänyhdistys ry  Paikalla  

Varajäsen: Aira Lehmusvaara                                                  Poissa 

Varajäsen: Taito Suominen                                        Poissa 

Linda Lindberg, vammaispalveluohjaaja  Paikalla 

Juha Rannanperä, V-S invalidit ry   Poissa 

Varajäsen: Jaakko Romppanen                                                Poissa 

Satu Topi, Vehmaan seurakunta                      Paikalla 

Varajäsen: Kaarlo Theis                                         Poissa   

Taina Vuorio, V-S hengitysyhdistys ry  Paikalla    

Varajäsen: Kimmo Laasonen                                                    Poissa 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 
Puheenjohtaja Marjo Lehtonen avasi kokouksen klo 15.43. Todettiin läsnä- ja 
poissaolijat. 
 

2. Palaute Seniorimessuilta 
Messuista saatu palaute pääsääntöisesti hyvää. Kehitettävää seuraaville messuille 
tilankäyttö. Messuilla kävijöitä oli runsaasti, mikä aiheutti runsaasti hälinää ja 
tietoiskut hukkuivat hälinään. Seuraaville messuille suunnitelmissa mahdollisesti 
isompi tila, jossa näytteilleasettajat ja tietoiskut olisivat enemmän erillään. 

 
3. Marja Soini kertoo omaishoidosta Vehmaalla 

Marja Soini piti tietoiskun ikäihmisten palveluista Vehmaalla. Hän muistutti alkuun 
itsemääräämisoikeudesta. Vehmaalla toimii kotipalvelu, joka pitää sisällään 
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kotisairaanhoitoa sekä kotipalvelua ja kotipalvelun tukipalveluita, kuten sauna-, 
kauppa- ja siivousapua. Marja Soini esitteli kotihoidon kriteerit ja hinnaston. 
 
Lisäksi Marja Soini kertoi tehostetun palveluasumisen perusteet sekä mitä tarkoittaa 
lyhytaikaishoito.  
 
Omaishoidontuki herätti keskustelua omaishoitajien hyvinvoinnista ja siitä, miten 
omaishoitajien hyvinvointia voisi tukea.  
 
Lopuksi Marja Soini kertoi lyhyesti sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 
ja siitä, miten se eroaa vaikeasti vammaisten kuljetuspalvelusta. 
 
Satu Topi poistui kohdan kolme jälkeen kello 16.53. 

 
4. Vanhus- ja vammaisneuvoston kanta kunnan saamien lahjoitusvarojen 

käyttöön 
Ehdotettu Margareta-kodin pihalle uusia pihakalusteita ja uusi pop up-teltta. Lisäksi 
ehdotettu, että varoja käytettäisiin omaishoitajien hyvinvoinnin tukemiseen. Tehty 
aiemmin aloite palveluneuvojan palkkaamisesta. 19.12.2022 järjestetään 
Tenholassa kuntalaisfoorumi, jossa kuunnellaan kuntalaisten ajatuksia ja toiveita 
varojen käytöstä. 

 
 

5. Senioritalon olohuone 
Senioritalo Tenholan olohuoneessa järjestetään jouluun asti joka maanantai 
ohjelmaa. Ohjelmassa ollut jo mm. Nukketeatteri-näytelmä, vanhojen kuvien ja 
lehtien katselua ja muistelua sekä karaoke. 
 
Sovittu kuntalaisfoorumin (19.12.2022) yhteyteen pikkujoulu-riisipuuro. 
 
Ritva Seppälä poistui kohdan 4 jälkeen kello 17.13. 

 
6. Ensi vuoden toimintaa 

Pohdittu mahdollisuutta kutsua neuvostoon lisää jäseniä ja siten laajentaa 
toimintaa. Keskusteltu toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelman koostamisesta. Sovittu, että kootaan toimintasuunnitelma 
sähköpostitse. Puheenjohtaja Marjo Lehtonen kokoaa rungon ja lähettää sen muille 
lisäyksiä varten. 
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7. Muut asiat 
Ei muita asioita 

 
8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.24. 

 

 

 


