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Aika: 10.6.2021 klo 13-15
Paikka: Sarahovi
Paikalla Tuure Valkonen puheenjohtaja, Erkki Tarvainen, Kirsti Puurula, Riitta Häkkinen,
Tarja Leinonen, Aira Korhonen, Arvo Partanen Blomberg Aila klo 13.15, tuli paikalla,
Tiin Hellman sihteeri
Poissa: vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Maarit Heikkinen, kunnanhallituksen
puheenjohtaja Antti Puupponen
Esityslista:
1.
2.
3.
4.
5.

Postiosoite
Laukaan kunta
PL 6
41341 Laukaa

Puheenjohtaja avasi kokouksen
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
Vanhusneuvoston vaikuttamismahdollisuuksien; tilannekatsaus ja
esitys;
palaveri 7.6.2021 Aila ja Tuure; Kristiina Itäranta kokoonkutsujana.
toimintasääntö käyty läpi; 14.6.2021 kunnan hallituksenkokous jossa
hyväksytään työryhmän selvityksen vanhusneuvoston tosiasiallaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisestä ja vanhusneuvoston
päivitetyn toimintasäännön.
Mietittiin pitäisikö olla käsikirja eli avata toimintasääntö mitä se käytännössä tarkoittaa; seuraavalla vanhusneuvostolle tehtäväksi, mitä
merkitsee toimintasääntö vanhusneuvoston toiminnassa, lisäys perusturvalautakunta edustajan vanhusneuvoston kokoukseen, joko
vanhuspalveluista tai perusturvalautakunnasta.
Jatkossa sähköisen välineistön käyttö, kokousten väli tällä hetkellä
pitkä, asiat etenevät kuitenkin, entisellään kokoonpano, muodostuu
eläkejärjestöjen esityksen ja seurakunnan esityksen pohjalta,
elokuun alkuun mennessä tehdä esitys jäsenistä; kunnanhallitus
päättää kokoonpanosta. vanhusneuvoston jäsentä ei hyväksytä kunnanvaltuuston kokouksiin; perusteluna koska päätäntä elimissä on
vanhusneuvoston jäseniä. Viestintä kumpaankin suuntaa, Toimikuntia joihin edustus,
kunnan hallituksen kokouksissa, esittelyasioissa voisi olla paikalla,
ilmoitus hallintojohtajalle tieto, että halutaan tuoda yhteinen kanta.
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6. Vanhusneuvoston kokoonpano uudella kaudella
Kunnanhallitus pyytää esityksiä eläkejärjestöiltä ja Laukaan seurakunnalta vanhusneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi perjantaihin
6.8.2021 mennessä. 16.8.2021 kunnanhallitus nimeää uuden vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet.
7. Muut asiat
vanhus- ja vammaispalveluiden työntekijälista: kokousohjelmaan aina joku kertomaan; kotihoito ensimmäiseen kokoukseen. Viranhaltijakatsaus nimellä
Savion virkistyspäivä; elokuun puolen välin jälkeen 26.8.2021
Toimikunta:
Arpajaiset, rahaa 495 €, 2 (Tarja ja Tuure) hommaa palkinnot ja 4
myy arpoja, Eläkeliiton Laukaan yhdistys ry 2 ja Eläkeliiton Lievestuoreen yhdistys ry 2,
Ohjelmaa
 Seurankunta ruohonjuuritason kohtaamisesta; ohjelma seurakunnan terveiset,
 Ruskaryhmä,
 Pelimannit; Laukaan seniorit,
 tanssit lopuksi, yhteislaulut 4 kpl,
 Ohjelman juonto, puheenjohtaja,
 Kilpailut
 makkaranpaisto, kahvit, ; Riitta, Kirsti
 Kyyti kimppakyydeillä; Vanhusneuvoston kyytiin kysely, kartoitus,
Kunnanjohtajalle ja Vapaa-aikakulttuuri johtaja, tieto
Seuraava kokous; Sarahovissa 12.8.2021 klo 13-

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