
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS     PÖYTÄKIRJA  2 / 2018 

Aika: 17.4.2018 klo 14 – 15.30  

Paikka: Tapailakodin takkatupa 

 

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

Kuura Helanen, perusturvalautakunnan jäsen 

Erkki Koskelin, Turengin eläkkeensaajat ry  

Päivi Pirnes, liikuntatoimi 

Seppo Tossavainen, Eläkeliiton Janakkalan yhdistys ry  

Harri Turunen, tekninen toimiala 

Päivi Javanainen, perusturvan toimiala, sihteeri 

 

Kokoukseen osallistui myös kunnan kulttuurituottaja Anna- Milla Vainio, sillä yhtenä käsiteltävänä asiana oli 

vanhustenviikon tapahtumat. 
 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen.   

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

3. Vanhustenviikon suunnittelu. 

Tänä vuonna vanhustenviikkoa vietetään 7- 14.10 ja sen valtakunnallinen teema on ” Iloa 

toimeliaisuudesta”. Päätettiin pitää vanhustenviikon tapahtuma tänä vuonna Tervakosken 

seuratalolla 9.10 (ti) klo 12- 16. Puheenjohtaja varaa tilan, huomioitava on, että koulun kanssa on 

sovittava tarvittavat järjestelyt tilojen käytön suhteen (tila varattava klo 11 alk). 

9.10 vanhustenviikon tapahtuman ohjelmaksi sovittiin alustavasti seuraavaa: 

Kahvitus klo 12 alk. ja siitä vastaa Tervakosken Eläkkeensaajat. Varsinainen ohjelma alkaa klo 13. 

Juhlapuhujaksi kysytään maakuntajohtaja Anna- Mari Ahosta (puheenjohtaja on häneen asiassa 

yhteydessä). 

Järjestetään paneelikeskustelu kunnan päättäjille, johon kutsutaan lautakuntien puheenjohtajat, 

kesto noin 45 min, paneelia varten tarvitaan jouheva vetäjä ja yleisö saa esittää kiperiä kysymyksiä. 

Sovittiin, että Päivi laatii kirjeen/ kutsun tilaisuuteen kutsuttaville päättäjille ja käy sen ennen ao. 

toimittamista läpi puheenjohtajan kanssa, (tämä vielä ennen kesää).  

Tervaleijonat tulnee soittamaan. 

Sibelius- opiston esitys/ esityksiä, jonka osalta soviittiin että A-M Vainio on sinne yhteydessä. 

Lisäksi ohjelmaa Tervakosken Eläkkeensaajilta, Eläkeliiton Janakkalan yhdistykseltä. Mahdollisesti 

ohjelmaa Ikätaideyhdistykseltä, minkä kysyy S. Tossavainen. 



Lopuksi Boccia- kisa, puheenjohta ja E. Koskelin selvittelevät osallistujat tähän. Keskusteltiin myös 

mahdollisuudesta haastaa kisaan mukaan jokin taho. 

Bussikuljetuksen on hoitanut aiemmin Lehdon Liikeenne ja kustannus on tullut ilm. vanhustyön 

budjetista, sihteeri laittaa tästä tiedon vanhustyönjohtaja E. Kangasmaalle. 

Päätettiin pitää 11.10 (to) ”Vie vanhus ulos”- tapahtumat aamupäivällä Turengissa Tohvelanpuistossa 

ja iltapäivällä Tervakoskella Elsakodin viereisessä leikkipuistossa, mitkä Päivi organisoi. 

Lisäksi jotakin liikunnallista ohjelmaa esim. Tervakoskelle aamupäivällä mahdollisesti yhteistyössä 

kuntosaliyrittäjän (K. Helanen kysyy tätä) ja/ tai uimahallin kanssa. 

14.10 sunnuntaina vanhustenviikon jumalanpalvelus Pyhän Laurin kirkossa (mahdollisesti myös 

Tervakosken pikkukirkossa, minkä puheenjohtaja vielä varmistaa). 

Ohjelman koonnin vuoksi sovittiin, että tarvittavat yhteydenotot tulevat sihteerille. Kunnan 

kulttuuripuoli tuottaa sitten syksyllä varsinaiset vanhusten viikon esitteet ja hoitaa tiedottamisen. 

Vanhustenviikon tapahtumien suunnittelua jatketaan seuraavissa kokouksissa. 

 

4. Vuoden 2018 syksyn kokousten ajankohdista ja teemoista sopiminen 

Seuraava sovittu kokous on 28.8 ja silloin vanhustyönjohtaja Eija Kangasmaa on lupautunut 

kertomaan Janakkalan kunnan ikäihmisten palveluista.  

Muut kokoukset 18.9 ja 20.11, joihin ei varsinaisia teemoja sovittu. 

Lisäksi toiveena oli vanhusneuvoston yhteinen joululounas Lounaskellari Emmissä vko:lla 50, minkä 

mahdollisuuden sihteeri vielä varmistaa vanhustyönjohtajalta. 

 

5.  Voimaa vanhuuteen ohjelman tilanne 

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

että tulossa on 25.5 klo 12-15 Keltaisella talolla Liikuntaraati, johon on kutsuttu järjestöjen edustajien 

ja lisäksi heidän aktivoimat  2-3 edustajaa. Tilaisuuteen on kutsuttu myös kuntapäättäjiä ja teknisen 

lautakunnan edustus. 

 

6. Muut esille tulevat asiat 

Harri Turunen kertoi Turengin ja Tervakosken koulujen monitoimitila- hankkeiden tämänhetkisestä 

tilanteesta/ vaiheesta . Tervakoskella on suunnitelmana, että kirjasto siirtyy uuteen paikkaan koulun 

yhteyteen, jolloin nykyinen kirjaston tila jää vapaaksi esim. järjestöjen toimintaan, on mahdollista että 

siinä toimisi jatkossa myös jotakin yritystoimintaa, ideoita tuon tilan käytön osalta toivotaan. 

Puheenjohtaja kertoi, että Tervakosken Eläkkeen saajat ry on tehnyt pankille kyselyn pankkien 

aukiolojoista, sillä nykyisellä käytännöllä ikäihmisten on vaikea asioida pankissa. 

 

 



 

7. Kokouksen päättäminen 

           Puheenjohtaja päätti kokouksen , kiitti läsnäolijoita ja toivotti hyvää kesää. 

 

 

             Seuraava vanhusneuvoston kokous on  28.8.2018 klo 14 alk. Tapailakodin takkatuvalla. 

 

 

 

 Muistion vakuudeksi 

 

 Enni Nurminen-Pulkkinen  Päivi Javanainen 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 


