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Aika: 13.2.2018 klo 14 – 16 Paikka: Tapailakodin takkatupa 

 

Paikalla:   

Enni Nurminen-Pulkkinen, Tervakosken eläkkeensaajat ry, puheenjohtaja 
Erkki Koskelin, Turengin eläkkeensaajat ry  

Kuura Helanen, perusturvalautakunnan jäsen 

Marja-Leena Sundelin, Eläkeliiton Janakkalan yhdistys ry varajäsen 

Päivi Javanainen, perusturvan toimiala, sihteeri 

 

Poissa:  

Pentti Hakala, Turengin Eläkkeen saajat ry varajäsen 

Eija Kangasmaa, vanhusneuvoston työn koordinoija 

Päivi Pirnes, liikuntatoimi 

Riitta Rantala, Tervakosken Eläkkeensaajat ry varajäsen 
Seppo Tossavainen, Eläkeliiton Janakkalan yhdistys ry 

Harri Turunen, tekninen toimiala 

 

 

Kokouksen aluksi muutosagentti Annukka Kuismin kertoi maakunnallisesta Oma Hämeen valmistelusta 

koskien ikäihmisten palveluja. Hänen esityksensä on tämän muistion liitteenä, jota kautta siihen voi 

tutustua. 

Esityksen koettiin antavan selkiinnyttävää tietoa käynnissä olevasta Oma Hämeen valmistelutyöstä. 

 
 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen.   

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

3. Vanhusneuvoston kommentit muutosagentin raportista Oma Häme valmistelusta 

Asian käsittely siirtyi viime kokouksesta tähän kokoukseen. Raportti toimitettiin asialistan liitteenä, 

jotta siihen oli mahdollisuus etukäteen tutustua. Raportti käytiin teemoittain läpi ja sovimme, että 

sihteeri laatii yhteenvedon, joka on vanhusneuvoston kannanotto raporttiin. Yhteenveto toimitetaan 

kommentoitavaksi vanhusneuvoston varsinaisille jäsenille ja sihteeri toimittaa kannanoton sen 

jälkeen eteenpäin Annukka Kuisminille määräaikaan mennessä. 

 

4. Vuoden 2018 kokousten teemoista sopiminen 

Seuraava sovittu kokous on 17.4, vanhustyönjohtaja Eija Kangasmaa on lupautunut kertomaan 

Janakkalan kunnan ikäihmisten palveluista. Nyt kokouksessa sovittiin tuossa em. kokouksessa lisäksi 

suunniteltavan jo alustavasti lokakuussa vanhusten viikolla olevaa messutapahtumaa, mistä syystä 

kutsu seuraavaan kokoukseen osallistumisesta esitetään myös kulttuurisihteerille.  



28.8 pidettäväksi sovitussa kokouksessa on suunniteltava vielä tarkemmin vanhusten viikon 

messutapahtumaa. Lisäksi sovittiin, että 17.4 kokouksessa mietitään vielä syyskauden kokousten 

muita mahdollisia teemoja. 

 

5. Kysely vanhus- ja vammaisneuvostojen koulutustarpeista koskien rakennetun ympäristön ja 

palveluiden saavutettavuutta sekä esteettömyyttä ja viestinnän saavutettavuutta ja siihen 

vastaaminen 

Kysely toimitettiin etukäteen asialistan liitteenä. Puheenjohtaja oli jo vastannutkin kyselyyn ja 

sovimme, että tämän lisäksi muut voivat vastata vielä kyselyyn, jos kokevat sen tarpeelliseksi. 

 

6.  Voimaa vanhuuteen ohjelman tilanne 

Vanhusneuvostosta Erkki Koskelin osallistuu Voimaa vanhuuteen- hankkeen kokouksiin. Hän kertoi, 

että kokouksia on tähän mennessä ollut kaksi ja, että asia/ ohjelma ei ole vielä edennyt. Kerroin E. 

Koskelinille tässä yhteydessä toiveena olevan, että hän kertoisi vanhusneuvoston kokouksissa 

terveiset ja kuulumiset ohjelman tiimoilta. 

 

7. Muut esille tulevat asiat 

Puheenjohtaja otti esille, että lokakuussa vanhustenviikolla järjestettäisiin Tervakosken seuratalolla 

taasen messutapahtuma, tarkemmin 9.10 (tiist.) n. klo 12-16.  Lisäksi hän esitti mahdolliseksi 

ohjelmaksi esim. paneelikeskustelua, johon kutsuttaisiin kunnallispolitiikan päättäjiä ja, että 

tilaisuuteen pitäisi saada ohjelmaa/ esiintyjä, joka vetäisi väkeä. Marja-Leena Sundelin esitti, että 

voisiko vanhusten viikon kirkko olla Janakkalan kirkossa, kun kulkeminen kirkkoon Tarinmaalle on 

autotottomille  hankalaa. Samassa yhteydessä mietittiin sitäkin, jos kirkko voisi olla tuolloin myös 

Tervakoskella, puheenjohtaja lupasi asiaa seurakunnasta tiedustella. Vanhusten viikon teema tänä 

vuonna on ”Iloa toimeliaisuudesta”. Messutapahtumaa suunnitellaan seuraavassa 17.4 pidettävässä 

kokouksessa. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

           Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti läsnäolijoita.  

 

Seuraava vanhusneuvoston kokous on  17.4.2018 klo 14 alk. Tapailakodin takkatuvalla. 

 

 

 

 Muistion vakuudeksi 

 

 Enni Nurminen-Pulkkinen  Päivi Javanainen 



 Puheenjohtaja   Sihteeri 


