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Konneveden vanhus- ja vammaisneuvoston kokous tiistaina 24.1.23 klo 14 Lautakuntien huo-
neessa 
 

1§ KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja Matti Kauppinen avasi kokouksen klo 14 
 

2§ TODETAAN LÄSNÄOLIJAT 
 

Paikalla:  
pj. Matti Kauppinen x 
varapj. Raija Liuhala x 
sihteeri Heli Lehtinen x 
jäsen Aarne Kaikuranta x 
jäsen Irja Tourunen x 
jäsen Eeva-Liisa Korhonen x 
Diakoniatyöntekijä Riikka Eskelinen x 
Diakoniatyöntekijä Elisa Vainio x 
 

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kokouskutsu on esitetty edellisessä kokouksessa 9.11.22 ja muistutusviesti kokouk-
sesta on lähetetty sähköpostilla 10.1.23. Esityslista lähetetty sähköpostilla 17.1.23. 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
4 § ”RAVITSEVAA RUOKAA JA RUOKAILOA YHDESSÄ SYÖDEN” 

KAMPANJAAN KUMPPANIKSI LÄHTEMINEN 
  
 Valtion ravitsemusneuvottelukunnan hallinnoima kampanja syksyllä 2023, jonka ta-

voitteena on saada ikääntyneet liikkeelle, yhdessä syömään ja ravitsemustiedon ää-
reen. Kampanja toteutetaan yhteistyössä paikallisesti kuntien, vanhusneuvostojen ja 
järjestöjen kanssa. Konneveden kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto liittyy mukaan 
kampanjaan. Sihteeri ilmoittaa kunnan mukaan hankkeeseen. 

 
5§ VANHUSTEN VIIKKO SYKSYLLÄ 2023 
  
 Vanhustenviikkoa vietetään 1.-8.10.2023. Aloitettiin viikon suunnittelu ja esiinty-

jien varaaminen. Vanhusten viikon teemoja ei ole vielä julkaistu. 
 Ma 2.10 Liikuntatapahtuma? 
 Ti 3.10 klo 11 Bingo ja keittolounas/kahvi Työväentalolla 
 Ke 4.10 Kansalaisopiston verkkoluento Konnevesisalissa? 
 To 5.10 klo 11 Eeva-Liisa Korhonen kysyy esiintyjää/puhujaa 
 Su 8.10 klo 10 Vanhusten viikon päätösmessu Konneveden kirkossa 
 Tietoa ja ideoita vanhustenviikon järjestämiseksi: 

https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko 
 
 
 

https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko
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6§ LAUKAAN VANHUSNEUVOSTON VASTAVIERAILU KONNEVEDELLE 
  
 Konneveden vanhus- ja vammaisneuvosto vieraili Laukaassa keväällä 2022 ja tällöin 

sovittiin vastavierailun järjestämisestä Konnevedelle. Laukaan vanhusneuvoston sih-
teeri siirtynyt työskentelemään hyvinvointialueelle ja uutta sihteeriä ei ole vielä valit-
tu. Vierailun ajankohdaksi ehdotetaan 26.4 klo 13 ja järjestetään vierailu Lapunmä-
elle kotaan makkaranpaiston ja kahvittelun merkeissä.     

 
7§ KONNEVEDEN SENIORINEUVOLAN TOIMINTA 
 
 Seniorineuvolan toiminta on Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestämisvastuulla 

1.1.2023. Tämä kuuluu varhaisen tuen palveluihin (pohjoinen alue). Aiemmin 
Konneveden kotihoito organisoinut seniorineuvolan toiminnan ja toistaiseksi Kon-
nevedellä mennään vanhoilla systeemeillä, mutta muutokset mahdollisia. Seniori-
neuvola kerran viikossa keskiviikkoisin klo 14-15 palvelukeskuksen alakerrassa neu-
voloiden vieressä. Ei ajanvarausta. Kotihoidon sairaanhoitaja ottaa vastaan. Seniori-
neuvolassa annetaan ohjausta, neuvontaa, tehdään verenpaineen ja verensokerin 
mittausta, poistetaan ompeleita/hakasia, tehdään korvahuuhteluja ja lääkityksen 
seurantaa yms. Hyvinvointialueen asiakasmaksukäytännöt seniorineuvolan osalta 
vielä selvityksessä. 

 
8§ PALVELUOPPAAN PÄIVITYS 
 
 Vanhusten palveluoppaan päivitys ajankohtaista siinä vaiheessa, kun kaikki hyvin-

vointialueen tarjoamat palvelut ja yhteistyökuviot ovat selvillä. 
 
9§ AHAA! -AIVOTREENIKOULUTUS VAPAAEHTOISILLE 
 
 Hyvinvointialue tarjoaa Finger -toiminnassa mukana oleville kunnille mahdollisuut-

ta koulutukseen vapaaehtoisille toimijoille (2 osallistujaa/kunta). Koulutus on osal-
listujille maksuton, kustannuksista vastaa Tulsote -hanke ja se järjestetään kevään 
2023 aikana. Yhteyshenkilönä toimii ravitsemusterapeutti Eeva Nykänen. Sihteeri 
ilmoittaa Eeva-Liisa Korhosen koulutukseen. Toisen osallistuja vielä selvityksen alla. 

 
10§ OSALLISUUDEN JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMINEN 
 
 Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet ja heidän yhteystiedot sekä kokouspöytäkirjat 

ovat jatkossa kunnan internetsivuilla nähtävissä. 
 
11§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
  

-Esteettömyys apteekkiin mennessä. Tappeja maassa, jotka aiheuttaneet vaaratilantei-
ta. Rakennus on paikallisen pankin. Eeva-Liisa Korhonen on neuvoston puolesta yh-
teydessä pankkiin esteettömyyden korjaamiseksi.  
 
-Kunnassa esteettömyyskävely toteutettu aiemmin. Sihteeri kysyy löytyykö pöytäkirjaa 
kävelystä.
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-Keski-Suomen hyvinvointialueen vanhusneuvoston 8.2, 15.3, 3.5. ja vammaisneu-
voston 15.2, 19.4, 24.5. kevään 2023 kokoukset. Eeva-Liisa Korhonen tuo vanhus- ja 
vammaisneuvostolle tietoa kokouksissa päätetyistä asioista 
  
-Yhteistyö kansalaisopiston kanssa. Millaisia kursseja, verkkoluentoja halutaan se-
nioreille? Toiveet sihteerin kautta kevään kuluessa.  
 
-Kansalaisopiston kevään verkkoluennot Konnevesisalissa ke 1.2 klo 14-16 Sosiaali-
set suhteet ja yksinäisyys – reseptejä hyvinvoinnin ja terveyden vahvistamiseen ja ke 
12.4 klo 14-16 Verenpaine koholla – haaste yksilölle ja kansanterveydelle 
-vammaisille 28.3 selkokielellä jumalanpalvelus Laukaan seurakuntatalolla 
 
-Seuraavan kokouksen ajankohta 20.4. klo 13. 
 
 

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
  
Kokouksen puheenjohtaja Matti Kauppinen päätti kokouksen klo 14.50 


