
  
LAUKAAN KUNTA Muistio 1(2) 
 
Vanhusneuvosto  1.3.2022 

Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) 2675 000 vaihde 
Laukaan kunta Arwidssonintie 15 - 17  
PL 6 41340 Laukaa www.laukaa.fi 
41341 Laukaa Y-tunnus 0176478-2 e-mail: etunimi.sukunimi@laukaa.fi 

 
 

 

Aika:  21.10.2021 klo 13.- 15.40 

Paikka:  Palvelutalo Sarahovi 

Paikalla Aila Blomberg pj., Arvo Tammela, Riitta Häkkinen, Tarja Leinonen, Eija 

Kuula, Aira Korhonen ja siht. Maarit Engelberg sekä vieraana kh:n palvelu-

päällikkö Riikka Lötjönen. 

 Poissa Erkki Tarvainen, ei varalla olijaa. Esko Tammenoja, varalla Raija    

Pölkki. 

 

Asialista: 

1. Pj. avasi kokouksen 

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistaan tehtiin muihin asioihin lisäyksiä. 

4. Edellisen kokouksen 15.9 muistio hyväksyttiin tarkennuksella, että 

vuosikelloa alamme työstämään tämän valtuustokauden aikana. 

 

5. Kotihoidon tilanteesta ja työstä oli kertomassa palvelupäällikkö Riik-

ka Lötjönen. Kotihoidossa työtä tehdään yksilöllisesti ja asiakasta 

kunnioittaen. Yö hoitoa on saatu vahvistettua yhdellä hoitajalla eli 

yövuorossa on nyt kaksi hoitajaa. Leppävesi –Vihtavuoren alue on 

tullut omaksi toiminnaksi toukokuun 2021. Työtä tehdään tiimeittäin, 

jotka on muodostettu alueittain. Keskustelua herätti kotihoidon työn 

sisällön vaihtelevaisuus. Henkilöstöresurssit ovat myös meillä tiukoil-

la. Työn sisältöjä on tarkennettu, jotta avustavia henkilöitä on saatu 

työhön mukaan. Työtä tehdään kuntouttavalla työotteella. Lähihoita-

jan vakanssille palkattu fysioterapeutti ja toiminnassa hyödynnetään 

myös teknologian mahdollisuuksia.  Puuttuvia tekijöitä pyritään saa-

maan yksityisiltä yrityksiltä. Toiminnoissa toteutetaan omavalvontaa, 

jolla huolehditaan palvelun hyvästä laadusta. Kotihoidon avusta tar-

peen arvioinnin tekee asiakasvastaava puh.  040 7235 005.  

 

6. Maarit esitteli vanhus- ja vammaispalveluiden talousarvion 2022. 

Esitys muistion liitteenä. 
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7. Muut asiat 

- Vanhus- ja vammaispalvelun sekä perusturvan yhteinen kokoon-

tuminen pidetään 9.12 aamupäivällä. Paikka ja aika tarkentuvat 

myöhemmin. 

- Maakunnallinen vanhusneuvoston seminaari 26.10 pidetään Sa-

rahovin kokoustilassa klo 9.00 – 14.30. Ohjelma on lähetetty 

vanhusneuvoston jäsenille. Tilaisuus alkaa aamukahvilla klo 9. 

Lounas on klo 12 ja iltapäiväksi on vielä kahvit. 

- Valtakunnallinen vanhusneuvstopäivään 4.11 osallistutaan etänä. 

Mukaan kutsutaan varajäsenet. Sihteeri selvittää tilakysymystä. 

- Uimakyydit; Tilausliikenne Hokkinen järjestää kyydityksiä ma 6.9 

alkaen. Uinti maksaa 5 euroa ja kuljetus 5 euroa. Lähdöt Peurun-

kaan klo 9.15 ja klo 10. Paluukyydit Peurungasta lähtevät klo 

11.30 ja 12.15. Liikennöitsijä toivoo soittoa (ei välttämätön), jos 

on kyytiin mukaan lähdössä. Puh. 040 7641896 / Satu Rautiai-

nen. Vanhusneuvoston jäsenet välittävät tietoa tahoillaan eteen-

päin.  

- Kuka ottaa kopin ikääntyneiden asumisesta 10.11. webinaari. 

Sovittiin, että jokainen osallistuu tahollaan mahdollisuuksien mu-

kaan joko webinaarina tai paikan päällä Matarakatu 4. Ikäänty-

neiden asuminen herätti keskustelua. Todettiin, että asumisen 

korkea hinta voi yllättää ja neliöiden mittaaminen voi olla monelle 

liian vaikeaa. Keskustelua herätti palveluiden hinnan sisällyttämi-

nen vuokraan, kun palvelujen tarve perheittäin vaihtelee. 

- Virkistyspäivän suunnittelua aloiteltiin, kun Saviolta jouduttiin päi-

vä perumaan. Sovittiin että sihteeri kysyy ja selvittää Srk:lta srk-

salin vuokraa ja tarjoilukustannuksia, jos tilaisuus pidettäisiin 

marraskuun lopulla siellä.  Ohjelmassa olisi musiikkia ja yhteis-

laulua, sekä tärkeää ajankohtaista asiaa.  

 

- Nettisivujen päivitys; vanhusneuvoston osalta nettisivujen tie-

doissa puutteita, sihteeri päivittää sivut.  

- Toimintasäännön käsittely ja toimintasuunnitelma siirtyvät käsitel-
täväksi myöhempään ajankohtaan. 

 
 
Pj. päätti kokouksen klo15.40 


