
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS     PÖYTÄKIRJA  3 / 2018 

Aika: 28.8.2018 klo 14 – 16:10  
Paikka: Tapailakodin takkatupa 
 
Paikalla:   
Enni Nurminen-Pulkkinen, Tervakosken eläkkeensaajat ry, puheenjohtaja 
Erkki Koskelin, Turengin eläkkeensaajat ry  
Seppo Tossavainen, Eläkeliiton Janakkalan yhdistys ry 
Päivi Pirnes, liikuntatoimi 
Kuura Helanen, perusturvalautakunnan jäsen 
Päivi Javanainen, perusturvan toimiala, sihteeri 
 
Poissa: 
Harri Turunen, tekninen toimiala 
 
Kokoukseen osallistui myös kunnan liikuntapäällikkö Inkeri Jortikka, sillä yhtenä käsiteltävänä asiana oli 
vanhustenviikon tapahtumat. 
 
 

1. Kokouksen avaus  

         Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

 

2. Vanhustyönjohtaja Eija Kangasmaa kertoi ikäihmisten palveluiden ajankohtaisista asioista 

        Kangasmaan esitys on  muistion liitteenä. + 75 v. saamiseksi mukaan Ikäkeskuksen toimintaan esitettiin  

        mm. ilmoittelua ilmaisjakelulehdissä, penkkejä kävelyreitin varrelle (ikäihmiset kokevat paikan olevan  

        kaukana taajamasta, missä muut palvelut kuten kaupat ovat).       

               

3. Vanhustenviikolla 9.10 olevan tapahtuman työnjako ym. siihen liittyvät asiat sekä muu 

vanhustenviikon ohjelma. 

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

toimeliaisuudesta”.  

9.10 vanhustenviikon juhlan ohjelma klo 12-16: 

Kahvitus klo 12 alk. 

klo 13 alk. varsinainen ohjelma: 

Alkusoitto                       Tervaleijonat 

Puhe                                Matti Valtonen, perusturvajohtaja? (Enni kysyy Mattia tähän ja tämä varmistuu 

vielä myöhemmin)  

Sibelius- opiston esitys/ esityksiä ( A-M Vainio varmistaa tämän vielä) 

Lausuntaa                       Toini Turunen 



Senioritanssia 

Paneelikeskustelu       kunnan päättäjiä paikalla, kesto n. 45 min. 

Boccia kisa 

Tilaisuuteen bussikuljetus/ Lehdon liikenne 

 

11.10 (to) ”Vie vanhus ulos”- tapahtumat Turengissa Ikäkeskuksen pihapiirissä klo 10 alk. ja 

Tervakoskella Elsakodin viereisessä leikkipuistossa klo 13 alk. 

14.10 (su) vanhustenviikon messu Pyhän Laurin kirkossa sekä Tervakosken pikkukirkossa 

Em. lisäksi kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimella on suunnitteilla/ tulossa ohjelmaa vanhustenviikolle. 

Kunnan kulttuuripuoli tuottaa varsinaiset vanhusten viikon esitteet ja hoitaa tiedottamisen. 

 

4.  Voimaa vanhuuteen ohjelman tilanne 

25.5 pidettiin Keltaisella talolla Liikuntaraati, johon oli kutsuttu järjestöjen edustajien ja lisäksi heidän 

aktivoimat  2-3 edustajaa. Tilaisuuteen oli kutsuttu myös kuntapäättäjiä ja teknisen lautakunnan 

edustus. Tilaisuus onnistui hyvin. Enni Nurminen- Pulkkinen kertoi, että Voimaa vanhuuteen 

hankkeessa on tullut hyviä ideoita ja asioita, ja että hanke etenee hyvässä hengessä. 

 

5. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulleita asioita. 

 

6. Kokouksen päättäminen 

         Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

 

             Seuraava vanhusneuvoston kokous on  18.9.2018 klo 14 alk. Tapailakodin takkatuvalla. 

 

 

 

 Muistion vakuudeksi 

 

 Enni Nurminen-Pulkkinen  Päivi Javanainen 
 Puheenjohtaja   Sihteeri 


