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JANAKKALAN KUNTA  Muistio   12.2.2016 
Vanhusneuvosto 
Klo 10- 11.30 ,  Kunnantalo, kokoushuone Hamppula 
Muistion kirjasi Päivi Javanainen 
 
1§  Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Erkki Koskelin avasi kokouksen . 
 
2§  Kokouksen läsnäolijat 
Erkki Koskelin (pj.), Tuula Kuisma, Enni Nurminen- Pulkkinen ja Päivi Javanainen. 
Poissa: Sirpa Kiukkonen, Piia Lievetmursu, Pertti Kähönen, Päivi Pirnes 
 
3§ Kokouksen sihteerin valinta 
Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Päivi Javanainen 
 
4§  Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Käytiin läpi edellisen 3.12.2015 pidetyn vanhusneuvoston kokouksen muistio. Muistion 
kohtaan § 6 ”Voimaa ja tasapainoa liikuntapuistoissa, Turenki ja Tervakoski/ uusien 
laitteiden hankinta ikäihmisten käyttöön ” todettiin asian etenevän nyt sitä kautta, että 
valmisteilla on Turengin Tuleksille leikkipuisto lahjoitusvaroin- hanke, jossa tavoitteena on 
”yhteinen olohuone”, jossa on myös senioriliikuntaan sopivaa laitteistoa. Lisäksi 
Tervakoskella Suruton ry:llä on vireillä ”Hyvän mielen reitti” – hanke, jota on suunniteltu siitä 
näkökulmasta, että mahdollisimman moni ikään ja kuntoon katsomatta pystyisi sinne tulevia 
laitteita hyödyntämään. Asiaan palataan myöhemmin uudelleen, jos Turengin Tuleksin 
hanke ei toteudu. 
 
5§ Janakkalan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma ajalle 2016- 2017 kevääksi 
Puheenjohtaja Erkki Koskelin oli laatinut ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi v. 2016- 2017 
kevääksi, joka käsiteltiin ja hyväksyttiin.  
 
6 §  Janakkala 150 v. juhlavuosi- juhlavuoden tapahtumia ja muuta kulttuuria- 
kulttuurisihteeri Piia Lievetmursu 
P. Lievetmursu ei päässyt osallistumaan tähän kokoukseen. Eläkeläisjärjestöjen edustajat 
kertoivat, että heidän yhdistyksiään on lähestytty 150 v. juhlavuoden ohjelma tarjonnan 
suhteen niin, että heiltä on pyydetty ohjelmaa/ esiintyjiä ko. tapahtumiin. 
 
7 – 9 § Perusturvan kuulumiset /Sirpa Kiukkonen, Teknisen puolen kuulumiset/ Pertti 
Kähönen , Liikunta puolen kuulumiset/ Päivi Pirnes 
Em. pykäliä ei käsitelty, sillä ao. henkilöt eivät olleet kokouksessa paikalla. 
  
10§ Palveluohjaajan kuulumiset 
Päivi Javanainen kertoi Ennakoivan vanhustyön Jalmari- tiimin vahvistuneen kahdella 
uudella työntekijällä; työnsä ovat vuoden 2016 alkupuolelta aloittaneet fysioterapeutti Aija 
Honkanen ja terveydenhoitaja Suvi Söderman. 
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11 §  Mahdollinen vierailu lähialueen vanhusneuvostoon 
Sovittiin, että pj. Erkki Koskelin ottaa yhteyttä vierailusta Hämeenlinnan vanhusneuvostoon. 
 
12§ Seuraava kokous 
Seuraava kokous päätettiin pitää kunnanvirastolla 6.4.2016 (keskiv.)  alk. klo 10.00. 
 
13§  Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Erkki Koskelin päätti kokouksen.  
 
 
 

 
          Erkki Koskelin                                                                Päivi Javanainen 
          puheenjohtaja                                                                kokouksen sihteeri  


