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Aika: 14.1.2021 klo 13-14.51 

Paikka: Sarahovi 

Paikalla: Tuure Valkonen puheenjohtaja, Aira Korhonen poistui klo 14.48, Aila Blom-

berg, Tarja Leinonen, Arvo Partanen, Riitta Häkkinen, Kirsti Puurula, Tiina Hellman sih-

teeri 

Poissa: Erkki Tarvainen, Maarit Heikkinen, Antti Puupponen 

Esityslista:  

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 

2. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutamalla lisäyksellä muihin 

asioihin 

4. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin 

5. 2021 budjetti  

 Riittävä, liikutaan budjetin sisällä tarvittaessa 

6. 2021 toimintasuunnitelma  

 Jätetään hautumaan, vuosi neljänneksen suunnitelma, alku 

vuoden suunnitelma. Askelmerkkejä seuraavaa vanhusneu-

vostoa varten, mikä meidän rooli on ja mitä ollaan valmiita te-

kemään.  

 Vuosikello 

 Pidetään runkona mukana koko ajan 

7. Ailan ja Airan tekemä kannanotto 

 Vanhusneuvosto kuuluu vaikuttamiselimiin, joka on kunnanhal-

lituksen valitsema ja alainen hallintosaanto 9 §, kunnanhalli-

tuksen hallintosääntö 3 §. Hallintosääntöön tulossa muutok-

sia,  

 Laukaan kunnassa on kuntalain 27 §:n mukainen vanhusneu-

vosto. Vanhusneuvosto on ikääntyneen väestön osallistumis- 

ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävä vaikuttamistoimielin, 

jonka asettaa kunnanhallitus. Vanhusneuvosto osallistuu kun-

nan eri toimialojen ikääntyvää väestöä koskevien asioiden 

suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan kunnassa.  

 Liite vanhusneuvoston säännöt 

 Järjestöjen edustaja, tulisi olla joku vetonaula, jotta kunnasta 

joku virkamies osallistuisi kokoukseen  

 Millainen toive 
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 Esitys kunnanhallitukselle työryhmän perustamisesta/Tiina 

Hellman sihteeri tekee ja laittaa esityksen jäsenille sähköpos-

tilla sekä lukee sen puhelimessa puheenjohtajalle. 

8. Muut asiat  

 Tiedoksi; Aira kertoo, että Laukaan talopalvelu on laajentamas-

sa toimintaansa, palvelu sellaista mitä ei kunta ei tarjoa. avus-

tus esim. kauppa- ja pankkiasiat, kotityöt, kodin korjaus, ulko-

työt, tekninen apu, liuskat, kynnysten poistot apuvälineiden 

kuljetukset, avustusten hakeminen, Laatuhoiva yhteistyö-

kumppaneina, 2.2.2021 ideapalaveri. Tanja Noronen yhteys-

henkilö 

 Vattisiivous; järjestää joillekin ikäihmisille siivousta. 

 Keskustelua Lievestuoreen alueen vanhusten palveluista.00  

 Ikäihmisille järjestettävä Webinaari, herättäänkö kiinnostusta 

vanhusneuvoston jäsenissä; tulisi olla ohjausta miten sinne 

mennään sekä tietoa asioista; tallennetaanko webinaari, voisi 

katsoa myöhemmin, aktiiviset löytää,  

 Hyvinvointi työryhmäkokous 11.1.2021. Tuure oli mukana, pa-

laveri kevään aikana kunnanhallinnon puolelta, eläkeläisedus-

tajien ryhmä, palveluiden edustajia,  

 75 vuotiaiden hyvinvointiryhmille eri kyläkunnilla jatkossa tilai-

suuksia 

 Seuraava kokous 25.2.2021 klo 13 Sarahovi 

 

 

 
Kokous päättyi klo 14.51 
 
 
 
 
 
 
Sihteeri Tiina Hellman 
tiina.hellman@laukaa.fi 
p. 0503390490 
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