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Aika: 27.8.2020 klo 13-15 

Paikka: Sarahovi, Laukaantie 6, 41340 Laukaa, alakerta 

Paikalla:  

Tuure Valkonen puheenjohtaja 

Kirsti Puurula 

Aila Blomberg 

Tarja Leinonen 

Erkki Tarvainen 

Arvo Partanen 

Aira Korhonen 

Riitta Häkkinen 

Tiina Hellman sihteeri 

Jaana Janhonen, asiakasohjaaja klo 13-14 

Poissa: Maarit Heikkinen Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja 

Asialista:  

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 

 

2. Kokouksen todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi; lisäyksenä kohta 8 Sara-

hovin asumispalvelusäätiön edustajan valinta 

 

4. Asiakasohjaaja Jaana Janhonen:  

 

  Asiakasohjaus ja neuvontapuhelin on matalan kynnyk-

sen yhteydenotto vanhuspalveluihin. Puhelinnumero on 

040 732 5005 Soittoaika arkisin klo 9-12. Asiakasohjauk-

sesta saa tietoa ja neuvontaa kotona pärjäämisen tueksi ja 

tarvittaessa viedään asiaa eteenpäin. Tarpeen vaatiessa 

myös kotikäynti mahdollinen. 
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 Hyvinvointiryhmät 75-v kutsuttuna, ei palvelujen piirissä 

oleville (kuluvana vuonna 160 ei palvelujen piirissä ole-

vaa) Ryhmässä tietoa ravitsemuksesta, nesteiden saannista, 

liikunnasta ja varautumisesta. Toimintakykytestit (kävely ja 

puristusvoima sekä tuolista ylösnousu testit), kaatumisriski, 

verenpaineen ja painon mittaus sekä tarvittaessa testit; muisti, 

alkoholi, masennus.  

 

 Hyvinvointikotikäynnit 80v täyttäville Laukaalaisille, ei pal-

velujen piirissä oleville (kuluvana vuonna on 89, ei palvelu-

jen piirissä olevaa 80v) Kotikäynti sovittuna aikana. Haastatte-

lulomake lähetetään edeltävästi. Käynnillä käydään lomak-

keen asiat yhdessä läpi. Ohjataan ravitsemuksessa esim. 

monipuolinen ravitsemus, proteiinit, nesteiden saan-

ti. Tehdään tuolista ylösnousutesti, puristusvoima, mitataan 

verenpaine ja paino, tehdään muistitesti ja tarvittaessa alko-

holin käyttö, ja masennustesti. Ohjataan ryhmiin, harrastuksiin 

sekä palveluissa, varautumisessa vanhuuteen. 

 

 Tärkeitä linkkejä: 

  www.laukaa.fi> ikäihmiset> palveluopas 

 vanheneminen.fi (mm. oikeudellinen ennakointi hoitotahto ja 

 edunvalvonta valtuutus) 

 

 

5.  Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin 

 

6. Vanhusneuvostolla oma sähköpostiosoite vanhusneuvos-

to@laukaa.fi, Keskusteluun nousi, että pitäisi tasapuolisesti ottaa 

huomioon eri kuntalaiset, kaikilla ei ole nettiä käytössä. Jokaisen pi-

täisi toimia asioiden jakajina.75- ja 80 kirjeisiin mukaan tiedote van-

husneuvoston toiminnasta ja omista vaikuttamismahdollisuuksista. 

Mm. vanhusten talojen ilmoitustaululle tiedotteita, 

 

7. Vanhusten viikon ohjelma; Laukaa – Konnevesi-lehdessä, artikkeli 

tuolle viikolle, milloin tulee joka talouteen numerot, kysytään lehdes-

tä, tilanne huomioiden ei järjestetä mitään vanhustenneuvoston toi-

mesta vanhustenviikolla. Savion tilaisuus keväällä 

8. Sarahovin asumispalvelusäätiön edustajan valinta; Erkki Tarvainen 

 

 

 

http://www.laukaa.fi/
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9. Muut asiat  

Kysymyksiä herätti: 

 Valvontakäynnit; Kuinka Laukaassa menetelty? sihteeri Hell-

man kertoi, että valvontakäyntejä tehdään asianmukaisesti 

sovitusti ja sopimatta.  

 Omaishoidon tuen tilanne tällä hetkellä; sihteeri Hellman kertoi, 

että uusia hakemusia tulee ja ns. luonnollista poistumaa on 

tullut joten uusia myönteisiä päätöksiä on pystytty tekemään. 

 Kuljetuspalvelukilpailutus tilanne; tämän hetkisestä tilanteesta 

ei ole tietoa. 

 Penkkejä kaivataan pitäisi saada huilattua. 

 Maskinen jako; katsottiin Laukaan kunnan nettisivuilta ajankoh-

tainen tieto 

 Ruokapalvelusta ylijäämäruokaa; nyt koronan takia kiinni. Miksi 

ei Lievestuoreella tätä: Noutoruoka? käynyt kymmenkunta 

syömässä.  

 Onko Arvin tilanne muuttunut? sihteeri Hellman kertoi tämän 

hetkisen tilanteen, lyhytaikaispaikat on nyt kaikki keskitetty 

Akuun. 

 Perhehoito; sihteeri Hellman kertoi, että on yksi uusi perhehoi-

taja jolla kaksi paikkaa ja toinen perhehoitaja jolla yksi paikka. 

Sylvin tilanne onko Laukaalaisia? miten jatkossa? 

Männikkö? Asiakasvastaava Sari Marjamaa, kutsutaan seuraavaan 

kokoukseen. 

Maakunnallinen vanhusneuvostoseminaari 21.9.2020 Jyväskylässä; 

Aila Blomberg ja Tuure Valkonen ja Tiina Hellman osallistuvat. 

Kokouspalkkio; laskelma palkkioista ei ole tullut entiseen tapaan; 

selvitellään asiaa 

Seuraava kokous 24.9.2020 klo 13 Sarahovi tai etänä 

Sähköpostilla tietoa kysyttävä. 

 

Kokous päättyi klo 15 

 

 
 
Sihteeri Tiina Hellman 
tiina.hellman@laukaa.fi 
p. 0503390490 

 

mailto:tiina.hellman@laukaa.fi

