
    Vehmaan vanhus- ja vammaisneuvosto 

    PÖYTÄKIRJA 2/2022   
       

 

1 

 

 

PÖYTÄKIRJA   19.5.2022 

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 

Varajäsen: Taito Suominen  

Linda Lindberg, vammaispalveluohjaaja  Paikalla  

Juha Rannanperä, V-S invalidit ry   Paikalla  

Varajäsen: Jaakko Romppanen 

Satu Topi, Vehmaan kirkkoneuvosto   Poissa 

Varajäsen: Kaarle Theis    Paikalla 

Taina Vuorio, V-S hengitysyhdistys ry  Poissa    

Varajäsen: Kimmo Laasonen 

 

 

1. Kokouksen avaus 
- Puheenjohtaja Marjo Lehtonen avasi kokouksen 

 
2. Läsnäolijat 
- Todettiin läsnäolijat. 

 
3. Esityslista esitetään hyväksyttäväksi kokouksen työjärjestykseksi 

- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Kunnan ja vanhus- ja vammaisneuvoston yhteistyö 
- Tehdään aloite, jossa pyydetään vanhus- ja vammaisneuvoston 

osallistumisoikeutta kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksiin. 
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5. Tiedottaminen (Kuntatiedote, kunnan nettisivut ym.) 

- Päätetty, että vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat sekä jäsenten 
yhteystiedot (puheenjohtajan sähköposti + puhelinnumero, muilta 
puhelinnumero) laitetaan esille kunnan nettisivuille 

- Kuntatiedotteeseen lyhyt esittely vanhus- ja vammaisneuvostosta 
 

6. ”Avoimet ovet” tilaisuus: vanhusneuvoston esittely, ajankohtaisia asioita 
mm. koronarokotusinfo ym. 
- Päätetty, että pidetään avoimet ovet syksymmällä, kuten aiemmin sovittu 
- Kuntatiedotteeseen Rokottamon yhteystiedot 

 
7. Ikäihmisten olohuone 

- Väliaika tietoa, järjestelyt vielä vaiheessa 
- Vanhan Margaretakodin Maijan saliin tarkoituksena järjestää Ajan patinaa 

laajennetussa mittakaavassa 
- Maijan saliin tulossa yksityisyrittäjän kahvila 
- Kyselty vapaaehtoisjärjestöiltä, olisivatko innokkaita järjestämään ohjelmaa, 11 

lupausta tullut (vaihtelevin määrin, osa vain 1 krt/vuosi, osa useammin) 
 

8. Paksusuolen syöpäseulonta 
- Tulossa lakisääteiseksi, odotellaan sitä 

 
9. Vuosikello 

- Ehdotettu vanhusten viikolle järjestettäväksi messut, joihin voisi pyytää eri 
tahoja pitämään ständejä 

- Ehdotettu ”Avoimia ovia” vanhusten viikolle 
- Vanhusten viikko on vko 42 (3.10.-9.10.2022) 

 
10. Muut asiat 

- Kysytty, miksi Margaretakodissa edelleen tiukkoja rajoituksia? Vastauksena; 
toiminta on tehostettua palveluasumista, rajoitukset linjassa toisten tehostettujen 
palveluasumisyksiköiden kanssa. Thl:n ohjeistuksen mukaan ympärivuorokautista 

pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa tarjoavassa toimintayksikössä vierailut tulee järjestää 
terveysturvallisesti. (Thl: ohjeistus päivitetty viimeksi 24.5–22) 

- Keskustelua budjetista: Budjetti ei ole suuri. Vanhustyöhön saatu 125 000, 
voidaanko siitä anoa osa esimerkiksi ikäihmisten olohuoneeseen? 

 
11. Seuraava kokous 

- Torstaina 1.9.2022 klo 15:30 Touhulassa. 
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12. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55. 

 

 

 


