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Aika:  11.5.2022 klo 13.00 

Paikka:  Palvelutalo Sarahovi 

Läsnä Aila Blomberg, Pirkko Hahl, Riitta Häkkinen, Tarja Leinonen, Raija Pölkki, 

Eija Kuula, Erkki Tarvainen ja Aira Korhonen sekä Maarit Engelberg (sih-

teeri)  

 Poissa Arvo Tammela ja Esko Tammenoja. 

Muistio 

1. Pj. avasi kokouksen. 

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistaan lisättiin muihin asioihin yksi yhteistyöhön liittyvä asia 

4. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin sellaisenaan 

5. Kotikuntoutustiimin asiantuntija ft. Kalle Saramäen vierailu aloitettiin 

esittäytymisellä. Kalle kertoi lyhyesti omasta työstään. Ennakoivan 

työn ft. voi käydä kotikäynnillä asiakkaan luona esim. pitkän sairaste-

lun jälkeen, kun kunto on mennyt alas ja liikkeelle lähdössä on haas-

teita. Tällaisessa tapauksessa voidaan soittaa toimintakykypuheli-

meen puh.  040 1945842. Puheluihin vastataan ma klo 14 – 15. Pu-

helimeen voi jättää myös viestin.  

Muistion liitteenä vielä sähköinen esite toimintakykypuhelimesta. 

 

 ”Voimaa vanhuuteen” –hankkeessa kerätään nyt tietoa Laukaan 

toimijoita, jotka järjestävät ryhmätoimintaa Laukaan ikäihmisille. Tie-

don keruu päättyy 15.5.2022. Kaikenlainen aktiivisuus on monella 

tavalla terveyttä ja hyvinvointia tukevaa. 

 

Ikäinstituutin tavoite on tavoittaa 75 –vuotiaat, vähän liikkuvat ei –

kotihoidon piirissä olevat kotona asuvat kuntalaiset. Seniori ikäisille 

järjestetään ti 24.5 kävely- ja tasapainotestejä Likesin kuntokatsas-

tusradoilla ja urheilukentällä seuraavasti; Mustavuoren ulkoilualueet 

P –paikka klo 10, Vihtavuoren urheilukentällä klo 13 ja Laukaan kes-

kustan urheilukentällä klo 16.30. Kokouksessa jaettiin jäsenille esit-

teitä eteenpäin vietäväksi. 
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6. Vanhusneuvoston talous on hyvällä mallilla. Rahaa on kassassa jäl-

jellä vielä reilu 5000 euroa. 

7. Sovittiin Saviolla 9.8.22 klo 12-16 pidettävän virkistyspäivän ohjel-

masta ja toteutuksesta.  

 

Muut kokouksessa esiin tulevat asiat 

-   Neuvontapuheluiden maksuttomuus; neuvontapalvelun numeroon 

    soitto tulee olla maksutonta.  

 

Tiedoksi saatettavat asiat 

- Vanhus- ja vammaisneuvostojen puheenjohtaja on kutsuttu kun-

nanhallituksen kokoukseen 30.5.  

 

- Osallistuminen hyvinvointialueen strategiaan. Aila nostanut esille 

”etsivän ja löytävän” vanhustyön, sekä omaishoitajien yhtenäiset 

palkkiot. Tärkeää huomioida, miten tehdyt päätökset vaikuttavat 

vanhusväestöön. Vanhusneuvosto on kutsuttu kokoukseen, jossa 

aiheen on vanhusneuvoston toimintasääntö. 

 

- Ensimmäinen THL:n organisoima kansallinen vanhuspalvelujen 

asiakastyytyväisyystutkimus on parhaillaan käynnissä 

- Tulevaisuuden Ikäohjelma –webinaari tulossa 31.5. 

- Paikallinen yhteistyöilta Seututk:n - ja paikallisten järjestöjen 

kanssa pidetään huomenna to 12.5 klo 17. Hypen tiloissa.  

- Aira: Kutsutaan syksyllä nuorisovaltuusto vanhusneuvoston vie-

raaksi. Yhteinen keskustelun aihe voisi olla lasten fitness –

kilpailut ja ulkonäköpaineet.  

 
Seuraava kokous pidetään ma 8.elokuuta klo 13 Sarahovissa. 
Aiheena valmistautuminen syksyyn.  
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05. 
 

 

 

Hyvää kesää kaikille! 
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