
PERTUNMAAN KUNTA
Vanhus- ja vammaisneuvosto

Aika

Paikka

Läsnä

PÖYTÄKIRJA

7.11.2018 klo 14.00 - l5:40

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Olavi Tolonen
Kauko Luhtanen
Sirkku Salomäki
Mari Salmikunnas
Kaarina Hänninen
Annukka Salmivaara
Jarmo Lahtinen
Aila Jaatinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, klo 14.00- 15. l0

porssa

porssa

sihteeri

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

l0$

Pöytäkirj an tarkastaminen

1l $

Hallintosäännön 3 $:n perusteella puheenjohtaja on antanut kokouskutsun vanhus-

vammaisneuvoston jäsenill e 22.10.2018 päivätyllä kokouskutsulla.

Toimintasåiännön 6 $:n määräyksen mukaan vanhus- ja vammaisneuvosto on

päiitösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtajaja puoletjäsenistä on

paikalla.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

pÄÄfÖS: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Merkitään, että puheenjohtaja totesi läsnä olevat.

Hallintosäännön l5 g:n I mom. nojalla pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä

tavalla.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee kaksi jäsentään

tarkastamaan kokouksesta kirjoitetun pöytäkirjan.

pÄÄföS: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kaarina Hänninen ja Annukka Salmivaara.

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

12$ Kunnanhallitus on 10.9.201 S $ 153 antanut vuoden talousarvion ja vuosien 2019'2021

taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Sihteeri ja puheenjohtaja ovat valmistelleet edellisen vuoden perusteella

kunnanhallitukselle vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2019, lirtteet l.-2.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyy
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 20 I 9.

pÄÄfÖS: Ehdotus hyväksyftiin yksimielisesti.
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Ilmoitusasiat

14$ 1

7

Essote ky:n vanhus- ja vammaisneuvoston kokous 30.5.2018 Mik{<eli

Asiat mm. digipalvelut, etäteknologia, monitoimijakeskus Oma Tori,
Essote ky:n alueellisen vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuosille
20 I 8 -201 9 j a maakuntavalmistelu

Valtiovarainministeriö/Avoin Hallinto kutsu 2.7.20 I 8

Vanhusneuvostopäivä 7. I I .201 8 Marina Congress Center

Ohjelma: sote- ja maakuntauudistus ja vanhuuteen varautuminen

Essote ky:n kutsu 20.8.2018

Monitoimijakeskus Omatorin avajaiset 12.9,2018 Porrassalmenkaru 21 2 l<;rs

Mikkeli

Essote ky:n vanhus- ja vammaisneuvoston kokous 19,9.2018 Mikkeli

Asiat mm. tutustuminen monitoimijakeskus Omatoriin ja hyvinvointi- ja
arkiteknologian näyttelytila Hektoriin, ikääntyvien palvelujen maakunnallinen
suunnitelma, Essoten alueellisen vanhus- j a vammaisneuvoston toimintasuunnitelma
vuosille 2019-2020 ia Vie vanhus ulos- kampanja
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Päivi Meskasen kutsu 19.9.2018

Ikäinstituutin Vie vanhus ulos- kampanjan valtakunnallinen iäkkäiden
ulkoilupäivän I I . 1 0. 20 I 8 suunnittelupalav eri 25 .9 .20 I 8 Mikkel issä

Ulkoilupäivänä järjestettiin vanhustenviikon juhla Nuorisotalolla jateemaa toteutettu

kunnassa vuosia.

6. Vanhustenpäivän juhla

Valtakunnallinen vanhusten viikko oli7.-14.10.2018 teemana "Iloa toimeliaisuudesta-

Aktivitet ger glädje". Perinteinen kunnan vanhusten viikonjuhla toteutettiin
palvelupäällikkö Maija Loposen järjestämänä 11.10.2018 klo 12.30 Nuorisotalolla.
Tervehdyspuheessa puheenjohtaja käsitteli kunnan sosiaali-ja terveyspalvelujen
toimivuutta, julkisyhteisöjen ja kolmannen sektorin palveluja kuntamme ikäihmisille,
Tuovi Rinteen perintövarojen liittyvää uhkaa eräiden luottamushenkilöiden
väärinkäsitystä, sairasvakuutuslain ja liikenteenpalveluista annetun lain muutosta ja
tapaturmia. Valto Savolainen soitti haitaria ja kitaraa ja lauloi ja laulatti paikalla olleita
ja kappalainen Satu Ruhanen toi kappeliseurakunnan tervehdyksen ja kertoi
seurakuntatalon valmistumisesta. Tilaisuus päättyi Pertunmaan Maa- ja
Kotitalousseuran tarjoilemin ja Suomen Punaisen Ristin Pertunmaan osaston

kustantamiin kakkukahveihin. Tapahtumaan oli järjestetty kuljetuksia Tukikotialueelta.
Nuorisotalolla oli yleisöä edellisten vuosien tapaan lähes 100 henkilöä.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee ilmoitusasiat
saatetuksi tiedokseen.

pÄÄfÖS: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

ESSOTE Ky:n ja kunnan sivistys- ja hyvinvointi- ja teknisten- ja ympäristöpalveluiden lautakunnan edustajan

puheenvuorot

15 $ Jäsen Mari Salmikunnas esittelee sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä ja
jäsenet Jarmo Lahtinen ja Kauko Luhtanen esittelevät lautakunnissaan valmisteilla
olevia vanhuksia ja vammaisia koskevia hankkeita.

pÄÄrÖsnHDoTUS: Vanhus- ja vammaisneuvosto

merkitsee esitetyt asiat saatetuksi tiedokseen ja

antaa edustajille valmisteluun ja päätöksentekoon hankkeista
ikäihmisten ja vammaisten mielipiteet.

pÄÄfÖS: Puheenjohtaja totesi, että Mari Salmikunnas ja Jarmo Lahtinen eivät ole

paikalla. Kauko Luhtasella ei ollut tällä kertaa mitään uutta kerrottavaa lautakunnassa

valmisteilla olevista vanhuksia ja vammaisia koskevista hankkeista.

Puheenj ohtaj a totesi, että Tukikotialueen rakennustyöt ovat alkaneet.

Muut asiat

16$ Kaarina Hänninen esitti, että vanhus- ja vammaisneuvosto voisi vierailla
kehitysvammaisten ryhmäkodissa.

Todettiin, että tutustuminen kehitysvammaisten ryhmäkotiin voitaisiin toteuttaa

seuraavan kokouksen yhteydessä, mikäli se ryhmäkodille sopii ja että kokous voitaisiin
pitää ryhmäkodin tiloissa tai Tukikodin kerhohuoneella.

Sirkku Salomäki esitti tutustumista Tukikodin uudisrakennukseen sen valmistuttua.
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Li ikenneturvallisuushaaste

$17

Kokouksen päättäminen

$18

ALLEKIRJOITUKSET

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 15.5.2018 ottaa vastaan

Liikenneturvan haasteen edistää turvallisuutta videotallenteita käWämällä ja
kokouksen lopussa pyst5rttiin katsomaan teknisten ongelmien vuoksi vain osa

tallenteesta "Turvallisesti liikkeellä ikääntyessä".

PÄÄTÖSEHDOTUS: Vanhus- ja vammaisneuvosto katsoo kokouksen

päätteeksi lopun keskenjääneestä tallenteestaja haasteen edellyttämänä toisena

tallenteena " Ikäkulj ettaj an aj oterveys j a arviointi" tai " Ikäåintyvien kognitio j a

liikkuminen".

pÄÄföS: Kokouksen lopuksi katsottiin uudelleen tallenne "Turvallisesti liikkeellä
ikääntyessä" ja lisäksi "Ikääntyvien kognitio ja liikkuminen" -tallenne.

Puheenjohtaj apäätti kokouksen klo I 5.40.
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