
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS     PÖYTÄKIRJA  1 / 2019 

Aika: 16.4.2019 klo 14 – 15:30  

Paikka: Tapailakodin takkatupa 

 

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

Erkki Koskelin, Turengin eläkkeensaajat ry  

Seppo Tossavainen, Eläkeliiton Janakkalan yhdistys ry 

Päivi Javanainen, perusturvan toimiala, sihteeri 

 

Poissa: 

Kuura Helanen, perusturvalautakunnan jäsen 

Päivi Pirnes, liikuntatoimi 

Harri Turunen, tekninen toimiala 

 
 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

 

2.  Vanhustenviikon tapahtumien alustavaa suunnittelua 

Valtakunnallista vanhustenviikkoa vietetään ajalla 6.- 13.10.2019 ja viikon teemana on tänä vuonna 

”Varaudu vanhuuteen”. 

Kokouksessa ideoitiin vanhustenviikon juhla tiistaille 8.10. ja paikkana olisi Turengin liikuntahalli. 

Sihteeri lupasi laittaa tästä tilan tarpeesta tiedon / tiedustelun liikuntapäällikkö Inkeri Jortikalle ja 

kysyy samalla pystyykö siellä järjestämään kahvituksen juhlaväelle. Tila pitäisi saada käyttöön jo n. 

klo 10 aikaan, jotta ennen tilaisuuden alkua saadaan pöydät ja tuolit paikoilleen ym. tarvittavat 

järjestelyt tehdyksi. 

Ohjelmaksi ehdotettiin alustavasti seuraavaa, ajatuksena että seuraavassa kokouksessa ohjelma 

täydentyy: 

Kahvitus klo 12 alk. (sen huolehtinee tänä vuonna Eläkeliiton Janakkalan yhdistys yhdessä Turengin 

eläkkeensaajien kanssa tai yhdistys yksinään) 

Juhlapuhe (puheen pitäjäksi pyydetään uutta perusturvajohtajaa, sihteeri lupasi tätä tiedustella 

sitten, kun ao. henkilö on aloittanut työnsä kunnassa. Vaihtoehtona pyydetään kunnanjohtajaa 

puheen pitäjäksi) 

Sibeliusopiston musiikkiesitys (tätä kysytään tuonnempana) 

Eläkeläisjärjestöjen ohjelmaa (esim. senioritanssia, lauluesitystä)  

Seppo Tossavainen kysyy Turenkilaisen kuvataitelijan osuutta juhlaan 

Tervaleijonat pyydettänee mukaan juhlan ohjelmaan musisoimaan 

Tilaan ajateltiin laitettavan esittelypöydät eläkeläisyhdistyksille ja mukaan kutsuttaville tahoille, 

joista tahoista ei vielä sen tarkemmin keskusteltu 

Juhlan lopuksi suunniteltiin pidettäväksi perinteinen boccia- kisa 



Muu juhlan ohjelman osuus jäi avoimeksi, ajatuksella että kulttuurituottajan kautta voitanee saada 

tietoa muista mahdollisuuksista esim. esiintyjiksi. 

Lisäksi ideoitiin vanhustenviikolle torstaille 10.10. järjestettäväksi ”Vie vanhus ulos”- 

tapahtumana luontoretki tyyppinen tapahtuma Tervakosken Suruttoman alueelle ja siihen 

lupautui järjestötahoksi mukaan Tervakosken Eläkkeensaajat. Tähän on mahdollista anoa 

Ikäinstituutin kautta 500 euron arvoista ”Ympäristöbonusta” tilaisuuden kustannusten kattamiseen, 

edellyttää vielä sponsorin hankintaa tapahtumalle, joksi kaavailtiin mahdollisuuksina K-Market 

Tervapataa ja mahdollisesti Lidliä esim. tarjoilujen / tarjottavien osalta. Vanhusneuvostossa olevat 

Turengin eläkeläisjärjestöt eivät osoittaneet kiinnostusta tähän osallistumiseen. 

Lisäksi perinteisesti viikolla järjestetään vanhustenviikon messut kirkossa, viime vuonna ne 

järjestettiin sekä Turengissa että Tervakoskella ja sitä käytäntöä pidettiin hyvänä nytkin toteuttaa. 

 

3. Muut esille tulevat asiat 

Käytiin keskustelua vanhusneuvoston roolista. Pyydetään kunnan uusi vanhustyönjohtaja Raila 

Lahtinen seuraavaan kokoukseen mukaan. 

Lisäksi seuraavaan kokoukseen pyydetään kulttuurituottaja Anna-Mila Vainio ja liikuntapäällikkö 

Inkeri Jortikka vanhustenviikon yhteisen suunnittelun merkeissä. 

 

4. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  

  

Seuraava vanhusneuvoston kokous päätettiin pitää 22.5.2019 klo 9 alkaen Tapailakodin 

takkatuvalla. 

 

 

              Muistion vakuudeksi 

 

              Enni Nurminen-Pulkkinen  Päivi Javanainen 

              Puheenjohtaja   Sihteeri 


