
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS     PÖYTÄKIRJA  1 / 2017 

Aika: 9.10.2017 klo 14.00 – 15. 37 

Paikka: Turengin terveysasema, hallinto, Tapailanpiha 13 B 

 

Paikalla seuraavat jäsenet:   
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, klo 14.50 – 15.37 

 

Asiantuntijana klo 14.00 – 15.00: fysioterapeutti Aija Koskela ja kotiutushoitaja Tanja Sillanpää, Voimaa 

vanhuuteen ohjelman yhteyshenkilöinä 

Eija Kangasmaa, vanhusneuvoston työn koordinoijana, sihteeri 

 
Poissa:  

Kuura Helanen, perusturvalautakunnan jäsen 

Päivi Pirnes, liikuntatoimi 

 

1. Kokouksen avaus ja osallistujien esittäytyminen  

Vanhustyön johtaja avasi kokouksen ja totesi ilmoittaneet poissaolijat.  Paikalla olivat jäsenten 

lisäksi asiantuntijat Aija Koskela ja Tanja Sillanpää. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Puheenjohtajaksi valittiin Enni Nurminen-Pulkkinen. Keskustelu käytiin vanhusneuvoston 

sihteeriydestä. Koska kaikki jäsenet eivät olleet paikalla, sihteerin valinta jätettiin seuraavaan 

kokoukseen. Tämän kokouksen sihteerinä toimi vanhustyön johtaja Eija Kangasmaa. 

Varapuheenjohtajaksi valittiin asialistan kohdassa 5 Erkki Koskelin. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

4. Voimaa vanhuuteen ohjelma 2017 - 2020 

- ohjelman esittely 

o Aija Koskela esitteli ohjelman sisältöä, ja tämän hetkistä tilannetta 

- ohjelman kehittämissuunnitelmaan tarvittavan tiedon kerääminen 

o Aija Koskela on lähettänyt linkit tietojen keräämistä varten niille järjestöille, joilla 

on järjestettyä liikuntaa ja kohderyhmänä on +75 vuotiaat. Ikäinstituutti analysoi 

alkukartoituksen tiedot ja tekee yhdessä kunnan kanssa kehittämissuunnitelman 

+75 vuotta täyttäneiden ikäihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi erilaisin liikunnan 

keinoin.   

- vanhusneuvoston / eläkeläisjärjestöjen rooli ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa 

o vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen rooli on merkittävä ohjelman eteenpäin 

viemiseksi ja kehittämissuunnitelman valmistelussa. Tervakosken 



eläkkeensaajista osallistuu kaksi jäsentä kaksipäiväiseen Ikäinstituutin 

järjestämään Voimaa vanhuuteen-seminaariin 10.10. – 11.10.2017.  

- vanhusneuvoston jäsenen valinta voimaa vanhuuteen ohjelman ydinryhmään 

o vanhusneuvoston jäsenistä Erkki Koskelin valittiin Voimaa vanhuuteen ohjelman 

ydinryhmään. 

o kokoukset: 1.11. klo 13.00; 1.12. klo 12.00; 10.1.2018 klo 13.00 

5. Vanhusneuvoston toimintasäännön ja toimintaperiaatteiden uusiminen 

Toimintasäännöt vuodelta 2014 käytiin läpi. Uudet toimintasäännöt ovat liitteenä 1.  

6. Vanhusneuvoston kokoukset syksy 2017 ja kevät 2018 

Vanhusneuvoston kokouksiksi sovittiin 12.12.2017 klo 14.00, tiistai 13.2.2018 klo 14.00, tiistai 

17.4.2018 klo 14.00, 28.8.2018 klo 14.00. 

7. Muut esille tulevat asiat 

Hyvinvointi-iltapäivä pidetään Ikäkeskuksessa 31.10.2017 klo 12.00 – 15.00, YL-tiimi on suunnitellut 

päivän. 

Erkki Koskelin on ollut Ympäristöministeriön järjestämässä seminaarissa koskien ikäihmisten 

asumista ja ympäristösuunnittelua. Erkki pitää seuraavassa kokouksessa 12.12.2017 yhteenvedon 

seminaarin annista.  

Muutosagentti Annukka Kuisminia pyydetään kokoukseen 13.2.2018 kertomaan maakunnallisesta 

Oma Häme-valmistelusta koskien ikäihmisten palveluja. Kokoukseen pyydetään mukaan myös 

vanhusneuvoston eläkejärjestöjen varajäsenet. 

Tervakosken Seurantalolle toivotaan merkittyä invapaikka oven eteen. Harri lupasi viestittää asiasta 

tilapalveluihin. 

Puheenjohtajan uusi sähköpostiosoite on: enurminenpulkkinen@gmail.com 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti läsnä olleita kokouksesta ja päätti kokouksen klo 15.37. 

 

 Muistion vakuudeksi 

 

 Enni Nurminen-Pulkkinen  Eija Kangasmaa 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 


