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Sähköpostiosoite:
Puh. 02-439 3700
Fax 02- 433 1389

vehmaan.kunta@vehmaa.fi

VEHMAA
Yhteispalvelupiste tiedottaa:
Yhteispalvelupiste on kunnanviraston
1. kerroksen pääsisäänkäynnin vieressä.
Palvelupiste on avoinna kunnanviraston aukioloaikoina:
ma-ke
9-15
to
9-17
pe
9-14
Puhelin 02 439 3704 sähköposti:
vehmaan.kunta@vehmaa.fi

Asiakaspääte vapaasti käytettävissä

Palvelupisteessä mm.:
- kunnan lomakkeet ja niiden palautukset; asuntohakemukset, päivähoitohakemukset ym.
- nähtävillä olevat asiakirjat
- kopiointipalvelut
- kuntatiedotteet ja esitteet
- kunnan järjestämien tapahtumien ym. ilmoittautumiset ja maksut
- myytävät tuotteet, esim. osoitekartat, lippalakit ja mikrokuituliinat
- Verotoimiston esitteet ja lomakkeet
- Työ- ja elinkeinotoimiston sähköisten palvelujen käyttöön liittyvä opastaminen ja
neuvonta
_________________________________________

Vehmaan kunta on myös Facebookissa!
____________________________________________________________________________

Seuraava kuntatiedote
Tiedote 2/2015 jaetaan viikolla 22.
Aineistojen viimeinen jättöpäivä on perjantai 15.5.2015.
ILMOITUSHINNAT:
(Huom! VALMIS sivu)

Puoli sivua 17,00 euroa
Koko sivu 34,00 euroa

VEHMAA
Vehmaan kunnalla ei ole käytössä puhelinvaihdetta. Ohessa puhelin- ja
matkapuhelinnumerot, joihin voi soittaa suoraan.
Fax.
4331 389
Palveluneuvoja
Kaarina Jokela
4393 704
Toimistosihteeri vt.
Bettina Liski
4393 705
Kirjanpitäjä
Anna-Liisa Nieminen 4393 706
Palkkasihteeri
Tarja Aaltonen
4393 707
Toimistosihteeri
Riitta Vanhatalo
4393 708
Kunnanjohtaja
Anna-Liisa Meskus
4393 701 050 3866142
Hallintojohtaja
Ari Koskinen
4393 702 044 7393702
Tekninen johtaja
Hannu Pohjola
4393 720 040 7508755
Rakennustarkastaja
Ari Eskola (ma,to)
050 3873355
Tarkastusinsinööri
Ari Hannonen
4393 722 050 4052850
Toimistosihteeri
Tuija Uusitalo
4393 721
Peruspalvelujohtaja,vs.
Ritva Alkio
4393 740 050 5208615
Vanhustyön johtaja
Päivi Maisila
4393 778 050 3603902
Sosiaalityöntekijä, lastenvalv. va. Johanna Lainio
4393 713 050 3717837
Perhetyöntekijä
Jonna Marela
044 7003710
Toimistosihteeri vs.
Matti Laurila
4393 741
Maaseutupäällikkö
Petri Puustinen
050 3873352
Maaseutuasiamies
Reeta Alitalo
044 7878799
Lomitustoimen johtaja
Pirjo Mäntynen
4393 703 050 4087471
Lomitussihteeri
Päivi Aaltonen
4393 776
Lomitusohjaaja
Iris Kurki-Suonio
4393 772 050 3603914
”
Maarit Väinölä
4393 773 050 3603913
”
Kati Vanhanen
044 7878863
Rehtori-ktj
Hannele Lehtimäki
4393 751 050 3223118
Yläasteen opettajainhuone
4393 752
Opinto-ohjaaja
4393 753
Keittiö, yläaste
4393 754
Vapaa-aikasihteeri
Suvi Valtonen
050 5713095
Nuorisotila
Toni Koistinen
044 7571571
Kirkonkylän koulu
vaalea koulu
4393 756
Kirkonkylän koulu
punainen koulu
4393 757
Lahdingon koulu
4332 168
Kirjastovirkailija
Heidi Kemppainen
4393 760
Kirjastotoimenjohtaja
Sirpa Ikala-Suomalainen 4393 761
050 5706806
Päiväkoti
Tiina Kaskinen
4393 743 044 7550080
Esikoulu
044 7523200
Varhaiskasvatuksen johtaja vs. Jenni Leppänen
4393 742 050 3866139
Keskuskeittiö/emäntä
Minna Korppinen
4374 337
Liikuntahalli
Jenna Virtanen, Hanna Jokinen
044 7878888

Kunta-avustukset yleishyödyllisille
yhteisöille ovat haettavana.
Hakemukset yhteispalvelupisteeseen
viimeistään 24.4.2015.
Osoite: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.
Vehmaan kunta

KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET 2015
ympärivuotisessa asuinkäytössä oleville asuinrakennuksille ja asunnoille on haettavissa.
Hakuaika päättyy 26.3.2015.

Kunnan myöntämät avustukset
1) Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus
Tulorajat:
Henkilöluku
1
2
Bruttotulot €/kk
1760
2940
Bruttotulot €/kk (veter./veter.leski) 2290
3820

3
3920
5100

4
4995
6500

2) Kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin
3) Pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus
Tulorajat :
Henkilöluku
1
Bruttotulot €/kk
1760

2
2940

3
3920

ARAN myöntämät avustukset, joiden hakuaika on jatkuva
Avustuksia myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa
1) uuden hissin rakentamiseen
2) liikkumisesteen poistamiseen

Korjaustoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin avustuksen myöntämistä koskeva
päätös on annettu.
Hakemukset toimitetaan tekniseen toimistoon, josta myös saa hakulomakkeita.
Hakulomakkeita ja –ohjeita myös ARAn kotisivuilta www.ara.fi
Lisätietoja: tarkastusinsinööri Ari Hannonen 050-4052850 tai
rakennustarkastaja Ari Eskola 050-3873355
Kunnanhallitus

4
4995

Vehmaan terveysasema
Margaretantie 15, 23210 Vehmaa

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto, ajanvaraus puh. (02) 8451 2401
tai (02) 4374 313 ja (02) 4374 314 (31.12.2015 asti).
Muut puhelut, kuten laboratoriovastausten kyselyt ja reseptien uusinnat, pyydetään soittamaan puh. (02) 8451
2500. Puheluja voi soittaa pitkin päivää, mutta takaisinsoitto alkaa ajanvarauspuheluiden jälkeen kuitenkin
viimeistään klo:13:00.
Takaisinsoittoautomaatti = Nispa on otettu käyttöön. Asiakkaat soittavat jatkossakin yllä mainittuihin
puhelinnumeroihin. Nispaan jätetään yhteydenottopyyntö, jonka jälkeen terveydenhuollon henkilöstö soittaa
asiakkaalle takaisin saman päivän aikana
Viimeistään 1.1.2016 ihmiset soittavat vain puhelinnumeroon (02) 8451 2401 (NISPA).
Fax (02) 4331 237
Marevan-hoitoon liittyvien INR-verinäytteiden otto tiistaisin ja perjantaisin klo 9.00 - 10.00 ilman ajanvarausta.
ILTA- JA VIIKONLOPPUPÄIVYSTYS
Arkisin klo 15.00 - 08.00 sekä perjantaista klo 15.00 lähtien maanantaiaamuun klo 08.00 asti sekä pyhäpäivisin
otetaan yhteys yhteispäivystykseen, joka toimii Vakka-Suomen sairaalan ensiapupoliklinikan tiloissa, puh. (02)
845 150

ASIAKASMAKSUT
Terveyskeskusmaksu peritään 16,10 €:n suuruisena käyntimaksuna, joka kuitenkin peritään kalenterivuoden
aikana samassa terveyskeskuksessa ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä. Maksuja ei asetuksen mukaan
peritä alle 18-vuotiailta. Uudenkaupungin terveyslautakunnan päätöksen mukaan sotiemme veteraaneilta, joilla
on veteraanitunnus, rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus taikka sota-arkiston myöntämä
todistus palvelusta eräissä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä, ei peritä avosairaanhoidon lääkäripalveluiden
asiakasmaksua eikä veteraanikuntoutusta varten tarvittavan lääkärintodistuksen maksua. Lisäksi lakisääteiseen
kuntoutukseen oikeutetuilta sotainvalidien leskiltä ja sotaleskiltä ei peritä avosairaanhoidon lääkäripalveluiden
asiakasmaksua eikä veteraanikuntoutusta varten tarvittavan lääkärintodistuksen maksua.
Käyttämättä ja ilman hyväksyttävää syytä peruuttamatta jätetystä käyntiajasta peritään maksu 39,60 € yli 15vuotiailta.
Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista peritään 39,60 €:n maksu (ei nuorison terveystodistuksesta ja hoitoon
liittyvästä todistuksesta). Ajokorttitodistuksesta peritään 47,70 €.
Peruuttamattomasta ajanvarauksesta peritään 39,60 €.
Maksukatto 679 €.
NEUVOLAPALVELUT VEHMAA
Terveydenhoitajan vastaanotto, ajanvaraus ma-pe klo 10-11, p. 044-594 3309
Prediabeetikot, ajanvaraus ma-pe klo 10-11, p. 044-594 3309
Lastenneuvola, puhelinaika ma-pe klo 10-11, p. 044-594 3309
Äitiysneuvola ja perhesuunnitteluneuvola, puhelinaika ma-pe klo 10-11, p. 044-594 3306
Kouluterveydenhoitaja, p. 044-757 5332
Astmahoitaja, ajanvaraus ma-pe klo 10-11, p. 050-548 5175
Diabetesvastaanotto Terveydenhoitaja Anne Vuori Puhelinaika ma-pe klo 10-11 p. 044 594 3305
VEHMAAN KOTIHOITO
Ma-To klo 7.00 -15.30 ja pe klo 7.00 -14.00 Sairaanhoitaja Sari Kantonen puh 050 5943 302
Kotihoito, puh 050 3603 908 klo 7.30 – 21.00 välisenä aikana.

LABORATORIOTUTKIMUKSET
Aikoja lääkärin lähetteellä määräämiin laboratoriotutkimuksiin voi varata internetin välityksellä osoitteesta
www.tykslab.fi tai puhelimitse (02) 313 6321 ma-pe klo 7.00-15.00
Laboratoriotutkimuksiin voi mennä myös ilman ajanvarausta.
Vehmaa: Vehmaan terveysasema, Margareetantie 15 , TI; TO JA PE klo 8.00 – 10.00
Uusikaupunki: TYKS Vakka-Suomen sairaala, Terveystie 2, ma-pe klo 7.00 – 15.00
----------------

TYKSLAB
LABORATORION NÄYTTEENOTTO AVOINNA VEHMAALLA
TIISTAI, TORSTAI JA PERJANTAI
klo 8-10
Ajanvaraus puhelinnumerosta (02) 3136321 tai internetistä: www.tyslab.fi > ajanvaraus.
Näytteenottoon voi tulla myös vaausnumerolla.
----------------

SUUN/HAMPAIDEN HOITO
Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistoiminta-alue (Uusikaupunki, Vehmaa, Pyhäranta,
Taivassalo ja Kustavi) on mukana laajenevassa alueellisessa hammaslääkäripäivystyksessä.
Hammaslääkäripäivystys Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella
Terveyskeskukset huolehtivat oman alueensa asukkaiden hammashoidon päivystyspalvelujen järjestämisestä
arkisin klo 8.00–16.00.
Ajanvaraus ma-pe klo 08.00 - 09.00 (VEHMAA) puh. (02) 8451 2900 (NISPA).
• Hoitohuone 1 puh. 050 599 0772
• Hoitohuone 2 puh. 050 592 1064
• Hoitohuone 3 puh. 050 595 4354 (suuhygienisti)
Muina aikoina päivystys tapahtuu T-sairaalan yhteispäivystyksessä, osoitteessa Savitehtaankatu 1, Turku.
Päivystykseen hakeudutaan tekemällä ajanvaraus puhelimella samana päivänä:
• arkisin klo 15.30–18.00
• lauantaisin, sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 9.00–11.00
Ajanvarauspuhelin 02 3131 564.
Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella saa äkillisiin vaivoihin neuvontaa ja hoitoonohjausta T-sairaalan
päivystyksen puhelinneuvonnasta 02 313 8800.
T-sairaalan hammaslääkäripäivystys on tarkoitettu välttämätöntä kiireellistä hampaiden ja suun hoitoa
tarvitseville.
Hoitoon ottamisen kriteereitä ovat mm. voimakkaat hampaiston ja suun alueen särkytilat, äkilliset turvotukset ja
tulehdukset sekä hampaiston, suun limakalvojen ja leukojen vammat ja tapaturmat.
Myös hammas- ja suusairauksiin liittyvät yleisoireet (esim. kuumeilu) ja hammashoitotoimenpiteiden jälkeiset
komplikaatiot (esim. verenvuoto) ovat selkeitä aiheita päivystysvastaanotolle hakeutumiselle.
Potilaat, jotka eivät täytä päivystyshoidon kriteerejä, ohjataan hoitoon muualle. Esimerkiksi tavanomainen
hampaan tai paikan lohkeaminen ei edellytä päivystyksenä toteutettavaa hoitoa.
Hammaslääkäripäivystyksen puhelinnumero 02 3131 564
Yhteispäivystyksen neuvontapuhelin 02 313 8800
Osoite: Savitehtaankatu 1, Turku
www.vsshp.fi/fi/hammaspaivystys

TIEDOTE
Vanhuspalvelulain mukaan (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista 26 §) kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs
henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.
Vehmaan kunnassa tiedot julkaistaan kotihoidosta, tehostetusta palveluasumisesta ja omaishoidontuesta.
Tiedot julkaistaan Vehmaan kunnan internet-sivuilla, kuntatiedotteessa sekä annetaan tiedoksi
vanhusneuvostolle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
Keskimääräiset odotusajat 1.7.2014 – 31.12.2014
-

-

Kotihoidon palvelut tarjotaan viimeistään seuraavana päivänä tarpeen toteamisesta.
Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu. Omaishoidontuki myönnetään kotikäynnin ja
myönteisen päätöksen tekemisen jälkeen seuraavan kuukauden alusta alkaen. Hakemusten
käsittelyaika alle 1 kk.
Tehostettuun palveluasumiseen sijoittuneilla keskimäärin 1 kk. Odotusaika siitä lukien kun
palveluasumisen perusteiden on todettu täyttyvän.

Vehmaalla 20.1.2015
Päivi Maisila
vanhustyön johtaja

VAKKAOPISTO TIEDOTTAA
Keväällä ohjelmassa vielä:
Järjestelmäkameralla kuvaamisen jatkokurssi torstaisin 26.3.–7.5.2015 klo 18.00–20.15
Vinkkilän koulussa

Tölkkiklipsut 11.4.–12.4. 2015 klo 10-16 Vinkkilän koulussa
Ilmoittautuminen: www.vakkaopisto.fi tai (02)8451 5266

KEVÄTNÄYTTELY sunnuntaina 26.4.2015 klo 11 – 15 Vinkkilän koulussa

TERVETULOA!

Kuntatiedote 1/2015

YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2015
Yksityisteiden ylläpitoa koskevat avustukset vuoden 2014 menoista ovat haettavana.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta ja pankeista sekä tulostettava lomake
kunnan kotisivuilta:
- Etusivulta: Ajankohtaista-osioista
- Asukkaille/palvelut asukkaille/Tekniset palvelut/Yksityistiet
Avustushakemukseen on liitettävä alkuperäiset tositteet tienpitokustannuksista.
Avustushakemuksen ja liitteiden palautus kunnanvirastoon 31.03.2015 mennessä. Määräajan
jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida.
Tekninen lautakunta

*

*

*

*

*

MUUTOKSET YKSITYISTIEN TIEKUNNAN TOIMIELINTIETOIHIN
Muutokset tiekunnan toimielintietoihin tulee ilmoittaa Maanmittauslaitokselle.
Linkki Maanmittauslaitoksen tiedotteeseen löytyy kunnan kotisivuilta:
Asukkaille/Palvelut asukkaille/Tekniset palvelut/Yksityistiet
Maanmittauslaitos
Valtakunnallinen asiakaspalvelu:
sähköposti: asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
puhelin: 029 530 1110
asiakaspalvelu palvelee ma-pe klo 8–16.15.

RAKENNUSVALVONTA
Kiinteistökartoituksessa esiin tulleiden luvattomien rakennusten ja rakennelmien saattaminen
lupamenettelyn piiriin
Tekninen lautakunta päätti 26.2.2015 kokouksessaan pidentää määräaikaa
kiinteistökartoituksessa esiin tulleiden luvattomien rakennusten/rakennelmien
rakennuslupahakemusten normaalin lupamaksun osalta.
Normaali lupamaksu määrätään huhtikuun loppuun 2015 mennessä rakennusvalvontaan
rakentajien oma-aloitteisesti jättämille lupahakemuksille.

VEHMAAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUSVEDEN LAATU 31.12.2014
Tiedote saatavana teknisestä toimistosta sekä kunnan kotisivuilta:
www.vehmaa.fi/ Asukkaille/Palvelut asukkaille/Tekniset palvelut/Vesihuolto/Talousveden laatu

Kunta tukee edelleen nuorten kesätyöllistämistä
Nuorten kesätyöllistäminen vuonna 2015
Kunnan maksama tuki yrittäjälle

Nuorten kesätyöllistäminen on tarkoitettu 16 – 20 -vuotiaille
nuorille, lähinnä opiskelijoille, jotka eivät saa työttömyyspäivärahaa
eivätkä kuulu minkään työmarkkinatuen piiriin. Ammatillisesta
koulutuksesta vastavalmistuneita nuoria ei kelpuuteta projektiin. Nuori ei saa
olla työnantajan oma tai puolison lapsi. Tukea ei myönnetä nuoresta, joka samana
kesänä on muussa kesä- tai tukityöpaikassa.
Käytännössä projekti etenee siten, että nuori itse hakee kesätyöpaikan. Tämän
jälkeen ko. työantaja, ehdot hyväksyttyään, toimittaa kunnanviraston
yhteispalvelupisteestä saatavan työsopimuslomakkeen asianmukaisesti täytettynä
viimeistään 22.5.2015 takaisin yhteispalvelupisteeseen.
Mukaan projektiin mahtuu sekä kymmenen (10) nuorta että kymmenen (10)
yritystä.
Mikäli kuitenkin solmitaan useampia yhden (1) kuukauden mittaisia työsuhteita, on
mahdollista, että projektiin pääsee useampikin nuori ja yritys. Kukin yritys saa
työllistää ainoastaan yhden (1) nuoren. Hakuajan jälkeen työnantajalle ja nuorelle
ilmoitetaan kirjeitse tukeen hyväksytyistä työsopimuksista.
Työjakson tulee olla vähintään yhden (1) kuukauden mittainen ja se saa olla
enintään kahden (2) kuukauden mittainen. Jakson on sijoituttava kesä–elokuulle.
Päivittäisen työssäoloajan tulee olla työaikalain kriteerit täyttävä eli säännöllinen
työaika on enintään kahdeksan (8) tuntia vuorokaudessa ja neljäkymmentä (40)
tuntia viikossa.
Tarjotun työn tulee olla työllistettävän nuoren ikä huomioiden sopivan kevyttä,
siistiä ja terveydelle vaaratonta.
Työnantaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavista vakuutuksista.
Kunnan maksama tuki työnantajaa kohden on sataseitsemänkymmentä
(170) euroa/kuukausi/nuori. Kunnalle muodostuvat kokonaiskustannukset
projektin ajalta ovat täten enimmillään kolmetuhattaneljäsataa (3.400) euroa.
Kunta maksaa tuen työnantajalle työsuhteen päätyttyä hyväksyttäviä palkkakuitteja
tai niiden kopioita vastaan. Työnantajan on haettava tukea kuitenkin viimeistään
30.9.2015. Projektista tullaan tiedottamaan Vakka-Suomen Sanomissa huhtikuun
loppupuolella.

LASTEN PÄIVÄHOITO- JA KERHOPAIKKOJEN HAKU
TOIMIKAUDELLE 1.8.2015-31.7.2016
Varattavia paikkoja on:
-

päiväkoti Päivänkakkarassa, Vinkkilässä yli 3-vuotiaille lapsille

-

perhepäivähoidossa, eri puolilla kuntaa 1-5 –vuotiaille lapsille

-

kerhoissa, Vinkkilän seurakuntatalolla yli 3-vuotiaille lapsille

Päivähoitohakemus tehdään ainoastaan uusista päivähoitoa tarvitsevista lapsista ja niistä lapsista, joille toivotaan
hoitopaikan tai hoitoajan muutosta.
Avoimena varhaiskasvatuspalveluna järjestetään kerhotoimintaa yhdessä Vehmaan seurakunnan kanssa. Kaksi
kertaa viikossa kokoontuviin ryhmiin haku tapahtuu päivähoitohakemuksella. Paikat täytetään hakujärjestyksessä.
Toiveena on, että kerholainen on oppinut kuivaksi.
Hakemus päivähoitoon tulee jättää viimesitään 4kk ennen toivottua hoidon alkamispäivää. Mikäli hoitopaikan tarve
johtuu äkillisestä työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, tulee päivähoitopaikkaa hakea niin pian kuin
mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin hoidon tarve alkaa.
Lapsella on lakiin perustuva oikeus päivähoitoon vanhempainrahakauden loppumisen jälkeen aina
oppivelvollisuuden alkuun asti.
Hakukaavakkeen voi tulostaa Vehmaan kunnan sivuilta vehmaa.fi. Hakulomakkeita saa myös seurakuntatalolta,
kunnan yhteispalvelupisteestä (Saarikontie 8), päiväkodista (Vinkkiläntie 24) ja perhepäivähoitajilta.

Lomakkeet tulee palauttaa 9.4.2015 mennessä yhteispalvelupisteeseen, päiväkotiin tai seurakuntatalolle.
Lisätietoja antaa vs. varhaiskasvatuksen johtaja Jenni Leppänen p. 050 3866 139 tai jenni.leppanen@vehmaa.fi

 Avoimet ovet Liikuntahallilla
lauantaina 14.3. kello 12-14
 Askartelukerho 3.-6.lk
torstaisin liikuntahallin
kokoustilassa kello 15-16.30
(ilmoittautumiset
suvi.valtonen@vehmaa.fi) Hinta
2€/kerta, maksetaan paikan päällä. Kerho alkaa to 12.3.! Vetäjinä
Riikka Anttila ja Suvi Valtonen
 Liikuntakerho 3.-6.lk maanantaisin Vinkkilän koululla ja kentällä
kello 17-18.30. Ilm. suvi.valtonen@vehmaa.fi , vetäjänä Jenna
Laine
 Vakka-Suomen vapaa-aikajaoston salibandyturnaus lauantaina
18.4. kello 9-15
(Ilmoittautumiset ja lisätiedot koulujen kautta 5.-6.lk, vapaaaikasihteeriltä)
TULOSSA KESÄLLÄ…
 Päiväleiritoimintaa kesäkuussa 1. – 18.6. arkipäivisin kello 9-15
välisenä aikana liikuntahallilla. Toimintoja mm. askartelut, liikunta,
välipalan tekeminen ym. Sitovat ilmoittautumiset ennakkoon 15.5.
mennessä.
 mm. Lastenkonsertti yhteistyössä MLL Vehmaan kanssa, VakkaSuomen Suurleiri Kustavissa, kunnan kesäleiri 6.-9.7. ym.

TÖITÄ TARJOLLA! Kunnan vapaa-aikatoimi kaipaa uimaopettajaa
kesän rantauimakouluun 2vkon ajaksi. Tiedustelut vapaaaikasihteeriltä 050 571 3095 arkisin 8-15.

Vinkkiläntie 17
23200 VINKKILÄ
Puh.

(02) 4393 760

Ktj.

(02) 4393 761

Email: kirjasto@vehmaa.fi
www.vehmaa.fi/kirjasto
Aineistokanta: vaski.finna.fi
Vehmaan kirjasto myös FaceBookissa
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Mitä Vehmaalla tapahtuu?
Yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt ym. HUOM!
Tapahtuman voi ilmoittaa Vehmaan kunnan nettisivuille
tapahtumakalenteriin.
Lähetä tapahtuman tiedot osoitteeseen
tapahtumat@vehmaa.fi
Tapahtumakalenterin löydät etusivulta osoitteesta
www.vehmaa.fi

**************
Avustukset ja apurahat
Avustukset kulttuuritoimintaa harjoittaville yhteisöille ja apurahat yksityisille
taiteen harrastajille julistetaan haettaviksi
17.4.2015 mennessä.
Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan kirjasto-kulttuurilautakunnalle ja
toimitetaan osoitteeseen:
Vehmaan kirjasto-kulttuuritoimi
Vinkkiläntie 17, PL 16
23201 Vinkkilä
Lisätietoja antaa Sirpa Ikala-Suomalainen
puh. 02-4393761 tai kirjasto@vehmaa.fi

IKONIMAALAUKSIA
Lea Suomela, Margit Vainio, Eeva Hyhkö, Arjaliisa Rantalainen,
Päivi Koivisto, Katariina Paimander

VEHMAAN KIRJASTOSSA 11.3. – 13.4.2015

VEHMAAN VANHUSNEUVOSTO 2015-2016
Vehmaan vanhusneuvoston uusi kaksivuotinen toimikausi on alkanut. Vanhusneuvoston jäsenistössä on
tapahtunut jonkin verran muutoksia. Neuvoston jäsenet uudella toimikaudella ovat seuraavat:
Maija Jaakkola-Angervuori, puheenjohtaja
Pirkko Tammelin, varapuheenjohtaja
Kristina Laiho, sihteeri
Pirjo Kaskinen, jäsen
Pirjo Luotonen
Sari Kantonen

varajäsen Salme Nurmi
varajäsen Kaisa Virtala
varajäsen Aino Jalovaara
varajäsen Aila Saalasti

Eläkeliitto Vehmaa
Vehmaan kunta
Vehmaan seniorit
Vehmaan seurakunta
Vehmaan vanhustyö
Vehmaan kotihoito

Terveyskeskuksen edustaja tullaan nimeämään myöhemmin.
Neuvoston toiminta yhdessä runsaan 20 vapaaehtoistoimijan avustuksella tulee jatkumaan pääosin
aikaisempien vuosien tapaan sisältäen jokaviikkoisen Papiljottipiirin Margareeta-kodissa käyvien
kotihoidon asiakkaiden saunavierailujen yhteydessä, joka perjantaiaamu järjestettävän laulutuokion ja
kuukauden ensimmäisenä torstaina pidettävän Teematorstain, molemmat myös Margareeta-kodissa.
Kesällä Teematorstait järjestetään taas Margareeta-kodin pihalla. Ohjelman lisäksi syödään paistettuja
silakoita, räiskäleitä ja grillattuja makkaroita. Näihin tapahtumiin olette kaikki sydämellisesti tervetulleita.
Ja mikäli kaipaat mukavaa juttuseuraa, tulee Ajan Patinaan maanantaisin klo 13 kotihoidon järjestämään
kerhoon, jossa vanhusneuvoston väki on apuna ohjelman järjestämisessä.
Edelleen järjestetään jokavuotinen kevätjuhla toukokuussa. Tänä vuonna 8.5. klo 13.00 Vinkkilän
seurakuntatalolla järjestettävässä tilaisuudessa on vierailevana esiintyjänä sairaanhoitaja, lymfaterapeutti
Marjatta Rydman. Lokakuussa vanhustenviikolla 6.10.järjestettävässä tilaisuudessa keskustellaan
liikenneturvallisuudesta ikäihmisten näkökulmasta. Vierailijana on edustaja Liikenneturvasta. Tilaisuus
Vinkkilän seurakuntatalolla alkaa klo 13. Ja vielä ennen joulua järjestetään ikäihmisille oma
Itsenäisyyspäiväjuhla 5.12., jolloin juhlapaikkana on vuorostaan Margareeta-koti.
Myös hyvänä ja tarpeellisena koettu vapaaehtoisten avulla toteutettu ystäväpalvelu yhdessä kotihoidon
kanssa jatkuu edelleen.
Vanhusneuvosto pyrkii kaikessa toimimaan ajan hengessä ja olla mukana kohteissa, joissa tuntuu olevan
kulloinkin suurin tarve. Onko sinulla mielessäsi jokin asia, joka voitaisiin ottaa neuvoston toimintaan
mukaan tai ehkä jokin parannusehdotus. Ota yhteys puheenjohtajaan tai sihteerin ja voimme yhdessä
pyrkiä toimimaan asian hyväksi. Olkaamme näissäkin asioissa toinen toistemme tukena.
Neuvoston kalenterikampanjan myötä saamat tulot ovat mahdollistaneet syntymäpäivä-muistamiset
palvelukodin ja hoivaosaston asukkaille heidän 80-, 85- ja 90- vuotispäivinään. Ensimmäinen lahjakortti
on jo toimitettu ja neuvoston päätöksellä ja laitoksista tulleiden toivomusten perusteella lahja tulee ainakin
tämän vuoden ajan olemaan jalkahoito. Neuvosto päätti myös, että yli 90-vuotiaiden syntymäpäivät
tullaan huomioimaan vuosittain.
Kalenterivaroja tullaan käyttämään myös kotihoidolle tehtävään lahjoitukseen, jonka avulla hankitaan 3
GPS-ranneketta käytettäväksi kotona asuvien muistisairaiden apuna. Neuvoston päätyi tähän
lahjoitukseen, koska kotihoidolla ei ole tähän hankitaan määrärahoja.
Muistattehan seurata ilmoitteluamme tulevista tapahtumista Vakka-Suomen Sanomien kuntapalstalla
sekä ilmoituksiamme kauppojen, pankkien, apteekin ja kirjaston ilmoitustaululla.
Lopuksi toivotamme kaikille vehmaalaisille aurinkoista kevättä. Nauttikaamme yhdessä lisääntyvästä
valosta ja heräävästä luonnosta.

Hyvää Vehmaalla
–päivä tulee taas!
Yrittäjä, tuottaja, yhdistys tai muu toimija
– tule näyttämään vehmaalaista osaamista Vinkkilän
toiminta-aukiolle

lauantaina 13.6.2014 klo 9 – 14

Tämän vuoden teemana on METSÄ.
Jos sinulla tai yhdistykselläsi on siihen
liittyviä ideoita, tuotteita tms. otathan
yhteyttä järjestäjiin.

Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Vehmaan Yrittäjät, Vehmaan
Maataloustuottajat ja Vehmaan kunta.
Päivästä tiedotetaan mm. lehdissä, kuntatiedotteessa ja kesäasukkaille
jaettavassa kirjeessä.

Tapahtuman osallistumisvaihtoehdot:
-yhdistyksen toripaikka
-markkinamyyjän toripaikka
-osallistuminen mainontaan, ei toripaikkaa
-osallistuminen mainontaan ja toripaikka
Toripaikkavaraukset yhteispalvelupisteestä
p. 02 4393704 tai 02 4393708.

10,00 €
20,00 €
30,00 €
50,00 €

