
 

Punkalaitumen vanhusneuvosto toimii aktiivisesti 

Eduskunta hyväksyi vuonna 2013 lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta. Sen 11 §:ssä säädetään 

vanhusneuvostoista. Lain mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Laki 

tuli voimaan 1.7.2013. 

Punkalaitumen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.3.2013 asettaa vanhusneuvoston vuosiksi 2013 - 2014. 

Kuntamme on kuitenkin ollut aikaansa edellä, koska täällä on toiminut epävirallinen vanhusneuvosto jo useita 

vuosia aikaisemmin, eri vanhusjärjestöjen sekä kunnan ja seurakunnan edustajista koottuna.  

Vuonna 2013 vanhusneuvosto tuli lain myötä kunnan viralliseksi ja lakisääteiseksi toimielimeksi. 

Vanhusneuvosto toimi 30.6.2017 asti Sotesin alaisuudessa, josta myös oli nimetty sihteeri neuvostolle. 

Uuden valtuustokauden alkaessa 1.7.2017 vanhusneuvosto siirtyi Sotesista kunnan alaisuuteen, koska 

vanhusneuvostoa koskeva säätely siirtyi vanhuspalvelulaista kuntalakiin. Tulevaisuudessa on myös tulossa 

maakunnallinen vanhusneuvosto, jonka kokoonpano valitaan maakunnan kuntien vanhusneuvoston jäsenistä.  

1.7.2017 aloittaneeseen Punkalaitumen vanhusneuvostoon kuuluu kaksi kunnanhallituksen nimeämää 

edustajaa, seurakunnan edustaja ja Sotesin nimeämä edustaja. Lisäksi kunnanhallitus on nimennyt 

vanhusneuvostoon yhdistysten esittämät henkilöt Sotaveteraaneista, Eläkeliitosta, Eläkkeensaajista ja 

Vanhustenkotiyhdistyksestä. Vanhusneuvoston sihteerinä on kunnan nimeämänä kulttuurijohtaja Jari Hjelm. 

Toimintasääntö on määritellyt vanhusneuvostolle seuraavat tehtävät: 

 Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa asioissa. 

 Osallistuu ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän suunnitelman laadintaan. 

 Tiedottaa kuntalaisia vanhusneuvoston toiminnasta sekä ikääntyneitä koskevista asioista. 

 Järjestää tapahtumia ikääntyneille yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. 

 Toimii yhteistyössä mm. muiden vanhusneuvostojen kanssa. 

Punkalaitumen vanhusneuvosto on saanut kiitettävästi osallistua ja vaikuttaa kaikkiin edellä mainittuihin 

kohtiin. Olemme saaneet antaa lausuntomme suuriin ikäihmisiä koskeviin asioihin, kuten soteuudistukseen ja 

vanhuspalvelujen yksityistämiseen. Olemme yhdessä eri toimijoiden kanssa järjestäneet ikäihmisille 

virkistystoimintaa, esimerkiksi Kesälaitumen Heinäpäivät ja vanhustenviikon tapahtumia jo useana vuotena. 

Sastamalan vanhusneuvoston kanssa on pidetty joka vuosi yksi yhteinen kokous ja on osallistuttu maakunnan 

vanhusneuvostojen yhteiskokouksiin ja koulutukseen.  

Haluankin tässä korostaa ns. kolmannen sektorin toimintaa, niin ikäihmisen, mutta myös kaikkien muidenkin 

kuntalaisten parhaaksi. Yksin ei saada asioita paranemaan, mutta yhdessä olemme valtava voima. Vaikka tässä 

jo nyt edustankin ikäihmistä, täytyy muistaa, että koko kunnan hyvinvointi on myös ikäihmisen parhaaksi. 
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