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Vanhusneuvosto

1.3.2022

Aika: 17.11.2021 klo 13
Paikka: Palvelutalo Sarahovi
Paikalla

Aila Blomberg pj., Arvo Tammela, Riitta Häkkinen, Tarja Leinonen, Eija
Kuula, Esko Tammenoja, Erkki Tarvainen, Aira Korhonen ja siht. Maarit
Engelberg

Asialista:
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. Muihin asioihin tuli muutamia lisäyksiä.
4. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Toimintasuunnitelman aloittaminen ja aikataulutus
- Vanhusneuvosto valmistautuu hyvinvointialuemuutokseen. Tavoitteena on säilyttää vaikuttamisen mahdollisuudet sekä kuntaan
että hyvinvointialueeseen. Alueelle siirtyneiden tehtävien osalta,
vanhusneuvosto seuraa palveluiden kehityksen suuntaa.
- Kokoukset pidetään 8-9 kertaa vuodessa Sarahovissa. Mahdollisuuksien mukaan jalkaudutaan eri puolille Laukaan kuntaa. Tarvittaessa kokoonnutaan useammin.
- Tapahtumien järjestäminen; pyritään säilyttämään yksi tapahtuma / lukukausi.
Kokoukseen kutsuttavien asiantuntijoiden kautta saadaan tarvittavaa
tietoa vanhusneuvostoon ja sisäisen viestinnän ja yhteistyön keinoin
epäkohtiin voidaan yhteistyöllä saada parannusta. Vanhusneuvosto
osaltaan pyrkii vaikuttamaan positiivisella tavalla ikääntyneiden asioihin kunnassa.
6. Toimintasäännön käsittelyn aloittaminen
- Toimintasääntöä käsiteltiin edellisen asian, toimintasuunnitelman
asiayhteydessä.
7. Muut asiat
- Palautteet koulutuksista; Koulutus 26.10 tärkeänä antina oli tieto
siitä, että ennaltaehkäisevä työ jää kunnille.
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4.11 Ikäinstituutin luento, jossa käsiteltiin vanhusten hyvinvointia
monipuolisesti, sai jäseniltä erityistä kiitosta.
Koulujen liikuntasaleja >65 vuotiaat saavat käyttää veloituksetta.

-

Vanhusneuvostosta oli hyvä osanotto 4.11 seminaarissa; Vuolakkeessa oli paikalla 8 (Pirkko, Irma, Sinikka, Arvo, Riitta, Ulla,
Raija ja Aila) henkilöä ja kaksi (Aira ja Eija) osallistuivat tilaisuuteen kotoa käsin.

-

Vahvikelinjan tiedote jaettiin vanhusneuvoston jäsenille. Vahvikelinja (puh. 050 3288588) on suunnattu kotona asuville vanhuksille, jotka eivät itse käytä internettiä. Soittajien kanssa ratkotaan
yhdessä erilaisia kognitiivisia toimintoja ja taitoa tukevia asioita ja
tehtäviä.
Senioreiden digi osaaminen herätti kokouksessa vilkasta keskustelua. Todettiin, että tietojen käsittelyosaaminen kuntatasolla ei
toteudu hetkessä. Kunnan pääkirjastolla on mahdollisuus saada
matalan kynnyksen digiohjaamista. Pohdittiin, voisiko ohjausta olla muuallakin esim. koulujen yhteydessä toimivissa kirjastoissa ja
kansalaisopistolla? Vanhusneuvosto lähestyy kansalaisopiston
rehtoria kirjeellä ja pyytää heitä selvittämään digikoulutuksen
mahdollista toteuttamista (Sihteeri tekee)

-

Vuoden 2022 kokousaikataulusta sopiminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen, joka on to 9.12 Peurungassa pidettävään yhtiseen joulukokoukseen vammaisneuvoston ja perusturvalautakunnan kanssa. Sihteeri välittää kutsun saatuaan sen vanhusneuvoston jäsenille.

Pj. päätti kokouksen klo 15.

Maarit Engelberg
Sihteeri
p.0406472607
maarit.engelberg@laukaa.fi
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