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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa maanantaina 8.5.2017.
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsitellyt asiat

§:t 7 – 9.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet
Pekka Saarinen ja Marjatta Sola.
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti yksimielisesti valita tästä kokouksesta
laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Anja Kärkkäisen ja Marjatta Solan.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Ilkka Kari
puheenjohtaja

Merja Jaatinen
pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastustoimitus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kärkölässä

__._____.2017

Marjatta Sola
pöytäkirjan tarkastaja
Nähtävilläolo

Anja Kärkkäinen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa maanantaina
8.5.2017.

Todistaa:

Keskusarkistonhoitaja
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Esitys sivistystoimikunnalle liikuntaesteisten toivomus uimahalliin saatavasta vuorosta
7 § 3.5.2017

Esitys sivistystoimikunnalle liikuntaesteisten toivomuksesta saada
uimahalliin heille oma vuoro esimerkiksi lämminvesiaika, joka voisi olla
esimerkiksi lauantaina vauvauinnin yhteydessä tai sunnuntaisin yleisen
lämminvesipäivän yhteydessä.
Päätös:
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää sivistystoimikunnalle, että
liikuntavammaisille annetaan lämminvesipäivänä, vauvauintipäivänä tai
yleisenä päivänä oma mahdollinen yhden tunnin vuoro, jotta he voisivat
muita häiritsemättä käyttää allasta ja sen tikaportaita harjoituksiinsa.
Yhdyshenkilönä on Aulis Koskela, jonka kanssa asiasta voi sopia.
_______________________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Kärkölässä ______.______2017

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutukseen liittyvät asiat
8 § 3.5.2017

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus
yksiköstä asiakasohjauksen tulosaluejohtaja Soini Corianne tulee
selvittämään palveluun liittyviä asioita.
Päätös:
Soini Corianne kertoi tämän hetkisestä ja tulevista käytännöistä. Soittaa voi ja
käydä Siiri-palvelussa, jossa PalveluSantran palveluneuvojat opastavat sinut
eteenpäin vai vievät asiasi oikealle taholle tiedoksi. Siiristä saa tietoja mm.
siivouspalveluista, ateria- ja kauppapalveluista, kotihoidon palveluista,
turvapuhelimista, palveluasumisen vaihtoehdoista, veteraanipalveluista, yli
65-vuotiaiden omaishoidon tuesta sekä muista ikäihmisten palveluista.
Nerolan palvelukeskuksesta on loppumassa päivätoiminta. Päivätoiminta on
muuttumassa kuntouttavaksi päivätoiminnaksi palvelusetelien avulla.
Lisäksi on tarkoitus aloittaa ikäihmisille yli 65-vuotiaille tarkoitettu toiminta
vaikkapa Erkkilän kerhotilassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
_______________________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Kärkölässä ______.______2017

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
9 § 3.5.2017

Vanhustyön keskusliitosta oli rakennusmestari Kari Tahvainen kertomassa
ikäihmisille tarkoitetuista asuntojen korjausneuvonnasta. Tämäkin palvelu
toimii samassa tilassa kerran viikossa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän SIIRI:ssä osoitteessa Vapaudenkatu 23 B, Lahti.
________________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

Kärkölässä ______.______2017

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

