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Aika:  Keskiviikkona 13.4.2022 klo 12.-  15.45 

Paikka:  Palvelutalo Sarahovi 

Läsnä Aila Blomberg, Arvo Tammela, Riitta Häkkinen, Tarja Leinonen, varajäsen 

Raija Pölkki, Eija Kuula, Erkki Tarvainen, Aira Korhonen ja. Aira Korhonen 

sekä Maarit Engelberg (sihteeri)  

 Poissa Esko Tammenoja 

Konneveden vanhus- ja vammaisneuvostosta Raija Liuhala vara pj., Eeva-

Liisa Korhonen, Irja Tourunen ja Marita Pynnönen siht.  

  

Asialista: 

 

1. Pj. avasi kokouksen virallisen osuuden. 

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistaan lisätään muihin asioihin ”aloite”. 

4. Edellisen kokouksen 2.3 muistio hyväksyttiin sellaisenaan. 

5. Pj. toivotti Konneveden vanhusneuvoston edustajat tervetulleeksi, 

jonka jälkeen suoritettiin pienimuotoinen esittäytyminen. Yhteinen 

lounas kutsuvieraiden kanssa ja vapaata keskustelua ja tutustumista 

Konneveden vanhusneuvoston toimintaan ja kunnan palveluihin. 

Keskustelua herätti tulevaisuuteen varautuminen, muisti asiat ja 

vanhusneuvoston toiminta ja siellä esille nousseet aiheet. Todettiin, 

että koronan myötä yksinäisyys on lisääntynyt ja esim. päivätoimin-

nan pitkä tauko on vaikuttanut asiakkaiden toimintakykyyn sitä hei-

kentäen. Yhteistyön merkitys koettiin suureksi hyvinvointialueille siir-

ryttäessä ja asioihin vaikuttamisen osalta todettiin, että yhteistyöllä 

saadaan ”pontta” ja voimaa vaikuttamiseen. Laukaan vanhusneuvos-

to sai kutsun tulla vastavierailulle Konnevedelle. 
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6. Valvontakoordinaattori Heli Lerkkanen kävi esittäytymässä ja kerto-

massa valvontakoordinaattorin työstä jakamansa esitteen mukaises-

ti. Valvontakoordinaattorin työ on lakisääteinen tehtävä ja perustur-

van alaista toimintaa, joka sisältää ennakoivan valvonnan ja ohjauk-

sen, suunnitelmallisen valvonnan, reaktiivisen valvonnan ja palaut-

teet, sekä valvonnan kehittämisen. Työtä tehdään Laukaan kunnan 

sisällä olevien yksiköiden lisäksi kunnan ulkopuolella olevien asiak-

kaiden kanssa. Toiminta sisältää luvan varaiset ja ilmoituksen varai-

set toiminnat, vammaisten ja lastensuojelun perhehoito sekä kotipal-

velun tukipalvelut. Tavoitteena on, että järjestetty toiminta ja palvelut 

ovat laadukkaita ja niitä toteutetaan lain määräämällä tavalla. Hyvin-

vointialueelle siirtymistä ajatellen on tärkeää yhteiset linjaukset ja 

käytännöt, joita on valmisteltu ja tehty. Valvontalakiin tulossa muu-

toksia v. 2004, joka korostaa yksityisen toimijan ja kuntapuolen tasa-

vertaisuutta valvonnan suhteen. 

 

7. Voimaa Vanhuuteen –hankkeen tavoite on mm. koota yhteen kun-

nassa ikääntyvälle väestölle toimintaa järjestävät tahot yksiin kansiin. 

Tätä varten Maarit jakoi jäsenille yhdistyksiin ja järjestöihin vietäväksi 

tiedotteen ja webropol –kyselyn, jonka kunnassa toimijat täyttäisivät 

ja toimittaisivat yhteyshenkilöille 29.4 mennessä (Satu Rautiainen, 

Kalle Saramäki). Maarit kertoi hyvinvointityöryhmän, ikäihmisiä kos-

kevan työryhmän kärkihankkeista ja sisällöstä. 

 

8. Tiedoksi ruokapalvelupäällikkö Ritva Mattilan kirje koskien hävikki-

ruoan jakelua koskeva hanke, jonka tavoitteena on kehittää Laukaa-

seen hävikkiruoan jakelutuotantomalli. ”Tuoja –hankkeen” rahoituk-

sen on hakenut ”Väentupa” 
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9. Sihteeri jakoi tiedotteen ”valttia valmisteluun, kestävyyttä kumppa-

nuuteen” –järjestöjen K-S:n hyvinvointialueen strategiatyöpajaa KYT 

järjestöjen hyvinvointistrategiatyöpajaa 21.4.koskevan tiedotteen. 

 

10. Sihteeri jakoi tiedotteen kansallisesta vanhuspalvelujen asiakastyy-

tyväisyyskyselystä tiedoksi jäsenille. 

 

Muut kokouksessa esille tulevat asiat 

- Laukaassa asuvilla vanhuseläkkeellä olevilla ikäihmisillä on 

ollut mahdollisuus käydä maanantaisin Peurungassa ui-

massa hintaan 5 euro / kerta. Tehdään kunnanhallitukselle 

aloite siitä, että heille mahdollistuisi toinen vastaavanlainen 

päivä maanantain lisäksi. Perusteluna on päivän suuri suo-

sio ja väen paljous. Lisäksi tämä olisi yhdensuuntaista toi-

mintaa ”Voimaa vanhuuteen” –hankkeen ja hyvinvointistra-

tegian kanssa. 

- Virkistyspäivä Saviolla pidetään 9.8 klo 12 – 16. Tähän pa-

lataan seuraavassa kokouksessa ke 11.5 klo 13. 

 
 

Pj. päätti kokouksen klo 15.45 
 
 
 

Hyvää Pääsiäistä! 
 
 
 

 


