
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS     PÖYTÄKIRJA  2 / 2017 

Aika: 12.12.2017 klo 14.00 – 15. 30 

Paikka: Tapailakodin takkatupa 

 

Paikalla:   
Enni Nurminen-Pulkkinen, Tervakosken eläkkeensaajat ry, puheenjohtaja 

Seppo Tossavainen, Eläkeliiton Janakkalan yhdistys ry 

Erkki Koskelin, Turengin eläkkeensaajat ry  

Harri Turunen, tekninen toimiala 

Päivi Javanainen, perusturvan toimiala, sihteeri 

Päivi Pirnes, liikuntatoimi 

 

Poissa:  

Kuura Helanen, perusturvalautakunnan jäsen 

Eija Kangasmaa, vanhusneuvoston työn koordinoija 
 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin poissaolijat.   

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

3. Vanhusneuvoston sihteerin valinta 

Sihteeriksi valittiin Päivi Javanainen. 

 

4. Ikäihmisten asuminen ja ympäristösuunnittelu- ympäristöministeriön seminaarin palaute 

Seminaariin osallistunut Erkki Koskelin kertoi tilaisuudesta ja sen annista. Mm. Tampereella on 

kaupunki kaavoittanut asuinalueen, missä ikäihmisten tarvitsemat palvelut ovat hyvin saatavilla. 

Vanhusneuvosto totesi tässä yhteydessä, että se haluaa saada tietoa Janakkalan kunnan 

ikäihmisten asumista koskevista suunnitelmista. Lisäksi todettiin, että Janakkalassa, sekä Turengissa 

että Tervakoskella, on tarvetta esteettömistä asunnoista. 

 

5. Palaute 31.10.2017 Ikäkeskuksessa pidetystä ”Hyvinvointi”- iltapäivästä 

Ystävä ja lähimmäispalvelun -tiimi suunnitteli tilaisuuden ohjelman, mikä sisälsi mm. 

fysioterapeutin ohjaaman tuokion, yhteislaulua, terveydenhoitajan puheenvuoron, kahvit ja lopuksi 

tanssit tahditti Tervaleijonat. Osallistujia oli vajaat 50. Tanssien alkaessa väki kaikkosi eikä 

tanssijoita juurikaan ollut. Muutoin tilaisuus oli onnistunut ja tapahtumien ja muun toiminnan 

myötä Ikäkeskus tuleekin kuntalaisille pikku hiljaa tutuksi. 

 



6.  Vanhusneuvostojen seminaarin 29.11.2017 kuulumiset 

Seminaarin osallistuivat Enni Nurminen-Pulkkinen ja Erkki Koskelin. Osallistujat/ kunnan 

vanhusneuvostot olivat etukäteistehtävänä työstäneet oman kunnan vanhuspalveluista SWOT- 

analyysit, joiden yhteenveto esitettiin seminaarissa. Olivat tehneet muutosagentin johdolla 

ryhmätöitä, joista esille nousi huolena erityisesti vanhusten yksinäisyys ja mm. sähköisten 

palveluiden yleistyminen sekä henkilöstön väheneminen. 

Asian työstäminen jatkuu v. 2018 alkupuoliskolla. 

 

7. Vanhusneuvoston kommentit muutosagentin raportista OmaHäme valmistelusta 

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen, sillä osa jäsenistä (eläkeläisyhdistysten edustajat) 

eivät olleet saaneet itselleen tarvittavaa materiaalia, jotta olisivat voineet etukäteen perehtyä 

melko laajaan aineistoon, jota OmaHämeessä on eri palveluiden osalta jo työstettynä. Näin ollen 

kommentointia ei pystytty nyt tässä yhteydessä tekemään. 

 

8. Mahdollinen vanhusneuvoston teema v. 2018. 

Käytiin asiasta keskustelua ja päädyttiin siihen, että vanhusneuvoston kokoukset sinällään voisivat 

olla teemakokouksia niin, että kuhunkin kokoukseen kutsuttaisiin alustaja kertomaan kunnan eri 

sektorien/ palvelualueiden nykytilasta ja suunnitelmista sisältäen erityisten ikäihmisten 

näkökulman. Seuraavassa kokouksessa tätä ei kuitenkaan vielä toteuteta. 

 

9.  Muut esille tulevat asiat 

     Esille ei tullut muita asioita. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

     Puheenjohtaja päätti kokouksen, kiitti läsnäolijoita ja esitti hyvän joulun toivotukset.  

 

 

Seuraava vanhusneuvoston kokous on 13.12.2018 klo 14 alk. Tapailakodin takkatuvalla. 

 

 

 Muistion vakuudeksi 

 

 Enni Nurminen-Pulkkinen  Päivi Javanainen 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 


