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Aika:

15.9.2021 klo 13

Paikka

Palvelutalo Sarahovi

Paikalla

Arvo Tammela, Tuure Valkonen, Riitta Häkkinen, Tarja Leinonen, Aila
Blomberg, Esko Tammenoja, Eija Kuula, Erkki Tarvainen ja Aira Korhonen
sekä Maarit Engelberg (sihteeri) ja Tiina Hellman (väistyvä sihteeri).

Esityslista:
1. Edellisen kauden pj. avasi kokouksen.
2. Todettiin kunnanhallituksen nimeämät jäsenet ja varajäsenet.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Vanhusneuvoston uudeksi pj.:ksi valittiin Aila Blomberg ja varapj.:ksi
valittiin Aira Korhonen.
Vanhusneuvoston hyvää yhteistyötä kunnan kanssa halutaan edelleen kehittää. Vanhusneuvoston päivitetty toimintasääntö on nähtävillä kunnan sivuilla.
5. Esityslistalle lisättiin omana asiana ”Hae voimaa vanhuuteen” –
kunnaksi. Muihin asioihin tehtiin lisäyksiä.
6. Kokoukset sovittiin pidettäväksi to 21.10, ke 17.11 klo 13. Joulukuun
kokouksen osalta sihteeri selvittää, onko perusturvalta tulossa kutsu
yhteiseen kokoukseen.
7. Muistion hyväksyminen; Sihteeri laittaa muistion sähköpostilla luettavaksi ennen seuraavaa kokousta ja sen hyväksyminen tapahtuu tulevassa kokouksessa. Tämän jälkeen muistio laitetaan kunnan verkkosivuille.
8. Vanhustenviikkoa vietetään 3.-10.10.2021. Ohjelmassa on mm.
maksuton kirkkokonsertti 6.10 klo 14. Samana päivänä vietetään
myös eurooppalaista omaistenpäivää. To 7.10 vietetään Laukaan
iäkkäiden ulkoilupäivää (esite muistion liitteeksi). Jokainen voi toimia
aktiivisesti ko. viikon aikana omassa järjestössään. Tavoitteena tulevaisuudessa saada aikaan isompi tapahtuma.
9. Hae voimaa vanhuuteen –kunnaksi. Hankkeeseen mukaan pääseminen edellyttää poikkisektorisen työryhmän nimeämistä ja lautakunnan tekemää päätöstä hankkeeseen hakemisesta. Voimaa vanPostiosoite
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huuteen -ohjelmaan valitut kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmeksi
vuodeksi maksuttoman mentoroinnin, joka sisältää tukea alkutilanteen kartoitukseen ja kehittämissuunnitelman laadintaan, hyvien toimintatapojen käyttöönottoon, seurantaan ja arviointiin. Lisäksi kunnat saavat kuntakohtaista ohjausta, kouluttajakoulutusta eri ammattiryhmien ja vertaisten paikalliseksi kouluttamiseksi, terveysliikunnan
ja -neuvonnan materiaalia. Työ toteutetaan kunnissa julkisen sektorin, järjestöjen ja ikäihmisten yhteistyönä. Asiaa valotti siht. Maarit
Engelberg.
Asia on menossa seuraavan perusturvalautakunnan asialistalle.
Poikkisektoriseen työryhmään on kutsuttu tai kutsutaan vapaa aikajohtaja Salla Turpeinen, erityisliikuntaohjaaja Satu Rautiainen, ennakoivan toiminnan palvelupäällikkö Maarit Engelberg (kunta), Eloisaa
–toiminta, sydän yhdistys ja vanhusneuvosto. Sihteeri esitteli asian
lyhyesti. Päätettiin, että pj. allekirjoittaa aiesopimuksen hankkeeseen
osallistumisesta vanhusneuvoston puolesta.
10. Muut asiat

Sihteerin välittämät liitteet merkitään tiedoksi.
- Maakunnallinen vanhusneuvostoseminaariin 26.10.2021 klo
9.15-15 osallistumme yhdessä etäyhteydellä. Sihteeri varmistaa
tilat ja ruokailuin.
- Laukaan yhdistysten ja terveysaseman yhteisöilta pidetty
17.8.21. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa haetaan. Muistettava että kaikilla ei ole nettiyhteyttä. Todettu, että yhteydenotto
tiettyyn henkilöön on vaikeaa, kun ei numeroa löydy mistään.
Tiedoksi, että Ta:n ilmoitustaululle järjestöt voivat laittaa tiedotteitaan esille. Seuraava kokoontuminen 22.11 klo 17.
- Vanhusneuvostopäivä Helsingissä pidetään 4.11.2021 osallistumme yhdessä etänä. Sihteeri selvittää tilakysymyksiä.
- Ikäihmisille virkistystoiminnan järjestäminen herätti vilkasta keskustelua; Savion ”menetetty” virkistyspäivä, voitaisiinko se toteuttaa Peurungassa. Entä voisiko vanhusneuvosto tehdä aloitteen
uimahallikyydityksistä? Vanhusneuvoston budjetti on n. 7100 euroa, josta on tällä hetkellä maksamatta matkakuluja.
Seuraavassa kokouksessa palaamme näihin asioihin.
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Yhteistyö muiden kuntien vanhusneuvostojen kanssa herätti kiinnostusta. Päätettiin kutsua meille vieraaksi Konneveden vanhusneuvosto.
Vanhusneuvosto kutsuu vanhuspalveluista asiantuntijan vuorollaan (kotihoito, petu johtaja, kunnan johtaja) kertomaan ikäihmisten palveluista. Seuraavaan kokoukseen pyydetään kotihoidon
esimiestä. Sihteeri toimii kutsujana.
Ehdotettiin, että jokainen vanhusneuvoston jäsen kirjoittaisi pienen jutun lehteen tulevan kauden aikana.
Vuosikelloa aletaan työstää projektimuotoisesti tulevana valtuustokautena.

Pj. päätti kokouksen klo 14.40.
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