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Aika:  Tiistaina 11.10.2022 klo 13.00 

Paikka:  Palvelutalo Sarahovi 

Läsnäolijat Aila Blomberg pj., Arvo Tammela, Riitta Häkkinen, Tarja Leinonen, Aira 

Korhonen ad. 15.45, ja siht. Maarit Engelberg. 

 Poissa Erkki Tarvainen, Eija Kuula, Esko Tammenoja, ei varallaolijaa pai-

kalla. 

Asiat 

1. Pj. avasi kokouksen. 

2. Pj. totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Hyväksyttiin esityslista. Sovittiin, että muiden asioiden yhteydessä 

käydään läpi esityslistan jälkeen esiin tulleita asioita. 

4. Hyväksyttiin 8.8. olleen kokouksen muistio. Sihteeri korjannut muisti-

oon nimivirheen. 

5. Perusturvajohtaja Mirja Ahoniemen kävi kutsuttuna vanhusneuvos-

tolle esittäytymässä ja kertoi hyvionvoitialueelle siirtymiseen liittyvistä 

asioista.  

 

6. Vanhusten viikkoa vietettiin edellisellä viikolla. Kävimme palautekes-

kustelua siitä, missä onnistuttiin ja missä on vielä parannettavaa.  

7. Vanhusneuvostopäivät pidetään 2.11. Helsingissä Hotelli Scandic 

Parkissa klo 9.30.alkaen. Osallistumme tapahtumaan etänä. 

Muut asiat 

- Hyvinvointialueen vanhusneuvosto ehdottaa, että HVA alueelle pe-

rustettaisiin vanhusneuvola 65 –vuotiaille. Vane ehdottaisi, että nimi 

voisi olla ”Hyvinvointipiste” ja asiakasrajaus olisi työelämän ulkopuo-

lella olevat iäkkäät henkilöt. 

- Ikäihmisten virkistyspäivä 9.8.22 klo 12-16 Saviolla on saanut pal-

jon kiitosta.  

- Maakunnallinen vanhusneuvostoseminaari pidettiin 10.10. Riitta ja 

Aila olivat paikalla. Aira oli osallistunut etänä. Kuulimme palautetta 

seminaarista.  

- Laukaan järjestöjen ja yhteisöjen ilta pidetään ke 12.10 klo 17-19, 

Laukaan HyPe, Jokiniementie 13.  
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- Liikunnan maksuttomat starttiryhmät aikuisille ja senioreille ovat al-

kaneet 1.9. Kokouksessa oli esitteitä edelleen jaettavaksi. 

- EETU (eläkeläisten etujärjestö) on tehnyt eduskuntaan aloitteen, 

jotta budjetissa huomioitaisiin ikääntyneiden erityistarpeet. Aiheesta 

keskusteltiin.  

- Kävely- ja pyöräilyreittien toimenpide työpaja oli 5.10 ja pj. Aila oli  

nostanut esille vanhusten tarpeet –reittien suunnittelussa. 

- Vanelta pyydetty kannanottoa levähdyspenkkien sijoitteluun, joita 

päätimme heille antaa. Vastuuhenkilöiksi nimettiin Aila ja Riitta. 

- Vanen aloite ylimääräisestä uimavuorosta Peurunkaan on saanut 

kielteisen päätöksen.  

- Hyvinvointialueen osallisuusohjelma on kommentoitavana ver-

kossa; otakantaa.fi. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus käydä 

kommentoimassa osallisuusohjelmaa. 

- Seuraavien kokousten aiheita;  

o Vuoden 2023 toiminta ja sen suunnittelu 

o kutsutaan nuorisovaltuusto vanen vieraaksi, aiheena mie-

lenterveys (1 h) 

 

 

Seuraava kokous pidetään Sarahovissa 29.11 klo 13.00 

 
Pj. päätti kokouksen klo 16. 


