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Aika: 25.2.2021 klo 13-15 

Paikka: Sarahovi 

Paikalla: Kirsti Puurula, Riitta Häkkinen, Aira Korhonen, Arvo Partanen, Tuure Valkonen 

puheenjohtaja, Tiina Hellman sihteeri, Aila Blomberg, Tarja Leinonen, Antti Puupponen 

kunnan hallituksen puheenjohtaja,  

Poissa: Maarit Heikkinen vanhus- ja vammaispalvelun johtaja, Erkki Tarvainen, 

Esityslista:  

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen  

2. puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi  

4. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin 

5. Laukaan kunnan hallituksessa oleva esitys yhteistyöryhmän perus-

tamisesta;  

 Kunnanhallitus nimesi määräaikaisen kokouksessaan 

22.2.2021 § 61, enintään 31.5.2021 saakka toimivan työryh-

män selvittämään ja tekemään esityksen kunnanhallitukselle 

vanhusneuvoston tosiallisten vaikuttamismahdollisuuksien li-

säämisestä. Kunnanhallitus nimesi työryhmään Laukaan van-

husneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 

Laukaan kunnan hallintojohtajan, valvontakoordinaattori Heli 

Lerkkasen ja teknisenpalvelualueen edustajana hallinto- ja ta-

louspäällikkö Hely Harjun.  

 Kunnan hallituksen puheenjohtaja Puupponen kertoo, että yh-

teistyöryhmää pidetään hyvänä asiana. Lisäksi hän kertoo 

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksiköstä; vetäjänä 

Professori Kröger. Esim. pystyisikö työryhmä hyödyntämään 

tutkittua tietoa. Saisi kättä pitempää avuksi.  

 Aika muuttuu, vanhusneuvoston tulee muuttua siinä samalla. 

 Tiedon kulku pitäisi turvata molemmin puolin kunnanhallintoon 

ja vanhusneuvostoon. Jonkin verran ollaan saatu tietoa kah-

den valtuutetun kautta, jotka toimivat vanhusneuvostossa, Ai-

la Blomberg ja Aira Korhonen. Vaikeutena kuitenkin, ettei 

keskeneräisitä asioista voida puhua eli ajoissa vaikuttaminen 

on hankalaa.  

 Tiedottaminen tapahtuu netissä kaikki ikäihmiset eivät saa tie-

toa, esim. Laukaan satama oli netissä, johon olisi haluttu vai-

kuttaa.  
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 Olisi hyvä muistaa, että vaikuttaminen koskee kaikkia toimialo-

ja, ei pelkästään sos- ja terveysalaa. Esimerkkinä tie ja kiin-

teistöasiat. Toivottavaa olisi, että ääni saataisiin kuulluksi jo 

valmisteluvaiheessa.   

 Keskustelusta poimittua:  
 
Yksimielisesti oltiin sitä mieltä, että ollaan erillisenä neuvostona, eli vanhusneuvosto on 
omanaan ja vammaisneuvosto on omanaan.  
 
Vanhusneuvostolla pitää olla vaikuttamismahdollisuus, ollaan saatu nyt jo jotakin 
aikaiseksi, eli lähtötelineet ovat valmiina. Laukaa kirkonkylä on keskiössä, mutta on 
muitakin taajamia, eli pitää huolehtia siitä, miten vanhukset pärjää koko Laukaan 
alueella, esim. asioinnit, palvelut.  
 
Ajatuksena, että kirkolla asuntoja joihin voisi tulla talveksi ja muuttaa kesällä takaisin 
omaan asuntoon taajaman ulkopuolelle. 
 
Vanhusneuvoston laajempi osallistuminen eri lautakuntiin tarpeen mukaan, tiedon 
kulkua pitää vahvistaa. Olisi esim. jokaisella jäsenellä olisi vastuu yhdestä 
lautakunnasta, nimetään vastuu jäsenet, ei kuitenkaan pysyväksi jäseneksi, vaan 
kokouksiin osallistuttaisiin silloin kun on asialistalla asioita joihin ikäihmisten ääni olisi 
tärkeä saada kuulluksi. Yhteydenpidon pitäisi toimia saumattomasti vanhusneuvoston ja 
lautakuntien välillä.  
 
Joka vuosi yhteinen palaveri eri neuvostojen kesken. 
 
Enemmän yhteydenpitoa eri sidosryhmien kanssa esim. kyläkunnilla kokoontuminen, 
tulisi kylien ihmisten sana kuulluksi, kyläyhdistyksen kautta tiedottaminen. Laukaa on 
hajanainen kunta, Ehdotuksena, että olisi nimetty yksi kyläyhdyshenkilö, jonka kaikki 
kyläyhdistykset olisivat yhdessä valinneet ja joka olisi jäsenenä vanhusneuvostossa, 
sekä omaishoitajayhdistyksellä halu olla jäsenenä.  
Toimintasuunnitelmaa pitää päivittää  
 

 

Yhteenvetona: 
 

 Halutaan jatkaa omana neuvostona ehdottomasti, 

 Vanhusneuvostolla yhdysjäsen joka lautakunnassa, lautakunnan sihteeri kutsuu 
tarvittaessa paikalle, kun näkee listan. 

 Vuosikello käyttöön vanhusneuvoston toimintaan,   

 Kylätapaamiset; saadaan ääni kuuluksi 
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 Aila Blomberg ottaa yhteyttä hallintosihteeriin ja selvittää kuka 

kutsuu työryhmän koolle. 

 

6. Kuluvan kauden kuntastrategian toteutumisen tarkastelu ja evästys 

uuteen strategiaan; vanhusneuvoston kannanotto 

Hyvinvointi; vanhuksia ei ole huomioitu, palveluiden kehittäminen 

asianmukaisiksi, vanekysely eli vanhusneuvostokysely tulisi tehdä, 

kolmannen sektorin mukana olo, esim. eläkejärjestöt ja omaishoitaja-

järjestö, 4.3.2021 mennessä lausunto kootaan yhteen.  

 

 

7. Kunnan hyvinvointikertomukseen, koskien kautta 2017-2021, kaiva-

taan lyhyt kuvausteksti vanhusvaltuuston toiminnasta; koonti 

 

Vanhusneuvoston teemana on ollut näkyvyys, imagoa on haluttu parantaa eli ollaan 

mm. pidetty kokouksia kyläkunnilla, jotka ovat olleet avoimia tilaisuuksia kyläläisille. Ky-

läläiset ovat saaneet esittää kysymyksiä ja tehdä esityksiä, kokouksia on ollut mm. Lep-

pävedellä, Lievestuoreella ja Vehniällä. Laukaa-Konnevesilehti on vieraillut kokoukses-

sa ja tehnyt juttua sen pohjalta vanhusneuvostosta. Kokouksissa on vieraillut eri viran-

haltijoita kertomassa missä mennään ikäihmisten palveluissa Laukaassa. Aiheena on 

ollut mikä milloinkin on ollut ajankohtaista. Järjestöjen kautta on tullut kysymyksiä, joihin 

etsitty vastauksia tarpeen mukaan. Saviolla on ollut useana vuonna ikäihmisille avoin 

tapahtuma yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, jossa on ollut ohjelmaa arpajaisista 

tansseihin. Vanhustenviikoilla on järjestetty ohjelmaan. Vanhusneuvosto on tehnyt opin-

tomatkoja eri aihepiirien tiimoilta. Mm. seniorimessuilla ja vanhusneuvostolle järjeste-

tyissä valtakunnallisissa tapahtumissa. Yleisökokouksia Sarahovissa pari kertaa vuo-

dessa. Koronavuosi on ollut poikkeuksellinen, joten eri tilaisuusien järjestämien ei onnis-

tunut. Yhteistyöryhmän perustaminen vanhusneuvoston vaikuttamismahdollisuuksien 

selvittämiseksi. Jatketaan kunnan kanssa rakentavaa yhteistyötä. 

 

8. Muut asiat  

 ikäihmisten kysely; vanekysely; hallinto uudistuu;  
 
  2003 uusi toimintasääntö vanhusneuvosto; päivitetään 
   
  sos. asiamiehen yhteydenotot, käytiin läpi vuodelta 2019 
   
  Rokotus; vanhus- ja vammaispalveluiden asiakkaat soitetaan 
  muut ottavat itse yhteyttä seututerveyskeskukseen 
Sihteeri Tiina Hellman 
tiina.hellman@laukaa.fi 
p. 0503390490 

mailto:tiina.hellman@laukaa.fi

