
LEMIN KUNTA    PÖYTÄKIRJA 
Vanhus- ja vammaisneuvosto   22.9.2020 
 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS  
 
Aika:  22.9.2020 klo 15.00 -16.26 
Paikka:  Vanha Pappila, Toukkalantie 5 
Kutsutut / Läsnä: Tuula Konttinen, puheenjohtaja 
  Paavo Kouvo 
  Eila Olkkonen 
  Pekka Rikkonen 
  Kaija Ruskeepää        etänä 
  Paula Tuomi               poistui klo 16.18 
  Sirkku Heimonen 
  Seija Värtö 
  Kati Ahonen, sihteeri 
  Marja Karhu-Parkkinen opiskelija 
 
1§  Kokouksen avaus, laillisuus sekä päätösvaltaisuus 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15 ja totesi sen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
2§ Pöytäkirjan tarkastus 

 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Värtö ja Paavo Kouvo.   
Pöytäkirja on tarkistettavissa Vanhassa Pappilassa 30.9. alkaen.  

 
3§ Vanhusten viikko 4.-11.10.2020, teemana ”Onni on vanheta” 

  
Päätettiin, että niin kunnan kuin Vanhusten keskusliiton ohjeistuksesta 
vanhusten viikon juhlaa ei järjestetä, mutta osallistutaan sunnuntaina 
11.10. jumalanpalvelukseen. Kyydin tarvitsijat ottavat yhteyttä diakoni 
Pekka Rikkoseen. Kati ottaa yhteyttä Länsi-Saimaan sanomien 
toimittajaan. Pyydetään tekemään juttu torstain 1.10. lehteen Lemin 
vanhus- ja vammaisneuvostosta ja jostain ikäihmisestä teemalla ”Onni 
on vanheta”.  
Kuntalaisia haastetaan vanhusten viikkoon auttamaan ikäihmistä 
esimerkiksi haravoinnissa, halkojen teossa tai ikkunanpesussa.  
Jatketaan jumppaohjeiden jakamista.  
Mainostetaan lehtijutussa myös kirkonkylän lähiliikuntapaikkaa 
liikuntahetkien pitämiseen. Muistetaan turvavälit. 
 

4§ Yhteenveto maakunnallisesta vammaispoliittisesta kuntakohtaisesta työpajasta  
 
 Annettiin tiedoksi, että Lemi oli ensimmäinen maakunnan kunnista, 

jossa kuntakohtainen työpaja on pidetty. Lemin yhteenveto on annettu 
muille kunnille avuksi heidän pajojen suunnitteluun. (Liitteet 1 ja 2.) 



Työpajan tuloksena kunnan tiloissa pidetään esteettömyyskartoitus. 
Kartoitusta pyydetään tekemään Seija Värtö ja Petri Rousku. 

  
5§ Asukastila ja kirjaston aukion kehittäminen 
 

Merkitään tiedoksi Katin kertoma suunnitelma kunnan asukastilan perustamisesta 
kirjaston yhteydessä olevaan asuntoon.   

 
6§ Korona-ajan ajatuksia 
 

Covir-19-virus aiheutti keväällä sen, että varsinkin ikäihmiset ja muut riskiryhmiin 
kuuluvat henkilöt eristettiin koteihinsa ja palveluyksikköihin. Voimaan tuli 
poikkeuslaki ja monia eri rajoituksia. Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet kertoivat, 
että varsinkin se, ettei päässyt tapaamaan omaisiaan oli raskasta. Vierailut olivat 
kiellettyjä niin koteihin kuin palveluyksikköihin. Toisaalta tapahtui digiloikka ja 
etäyhteydet ja puhelimet otettiin käyttöön. Piti uusinajatella ja huomata, miten 
tärkeitä muut ihmiset ovat. Ulkoilu lisääntyi ja moikkailu vieraillekin ihmisille. 
Kunta sai kiitosta tiedottamisesta ja nopeasta reagoinnista. 
 

7§ Lemin vanhus- ja vammaisneuvoston esite 
 

Esite on päivitetty ja se on saatavilla kunnan nettisivuilla ja jaossa kirjastossa, 
kunnanvirastossa ja mahdollisissa tapahtumissa. (Liite 3.) 
 

8§ Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä-hankkeen Työmenetelmiä etäkohtaamisiin – 
ryhmäpuhelut ja puhelinystävä-koulutus yhteistyössä Eksoten kanssa 

 
 Tiedoksi Helmi-hankkeen koulutus. (Liite 4.) 

 
9§ Muut esille tulevat asiat 

- itsenäisyyspäivän juhlaa suunnitellaan tänä vuonna musiikillisena 
jumalanpalveluksena ja kunnia käyntinä sankarihaudoilla. Syynä covid-19-virus. 
- esittely vahvike.fi- sivustosta  
- jaettiin liikenneturvallisuusmateriaalia ja Seiso omilla jaloillasi-esitettä 

  

10§ Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 

 

 Seuraava kokous kutsutaan tarpeen mukaan koolle.  

 Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.26.  

 

 

 Tuula Konttinen   Kati Ahonen 

 Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

 

 Seija Värtö   Paavo Kouvo 

 Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 


