
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS     PÖYTÄKIRJA  2 / 2019 

Aika: 22.5.2019 klo 9- 10:40 

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 

 

Kokoukseen osallistui myös kulttuurituottaja Anna-Milla Vainio 

 

Poissa: 

Kuura Helanen, perusturvalautakunnan jäsen 

Päivi Pirnes, liikuntatoimi 
Harri Turunen, tekninen toimiala 

 

 

1. Kokouksen avaus  

     Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

 

2. Vanhustyönjohtaja Raila Lahtisen osuus 

Kunnan uusi vanhustyönjohtaja Raila Lahtinen esittäytyi vanhusneuvostolle ja kertoi ikäihmisten 

palveluiden ajankohtaisista asioista kuten kotihoidon mukana olosta 3 – vuotisessa Eurooppa- 

hankkeessa, jossa tavoitteena on mm. kehittää kotihoidon asiakaslähtöisyyttä ja työntekijöiden 

työtyytyväisyyttä. 

Teknologian hyödyntämistä kotihoidossa on tarkoitus lisätä. Kotihoidon yöhoito on suunniteltu 

alkavaksi v. 2020. Omaishoidontuen kriteereitä tultanee pohtimaan. Työvoimapula vanhustyössä on 

haasteena niin Janakkalassa kuin muuallakin. Janakkalassa väestön ikärakenne tuo jatkossa haasteita 

palveluiden järjestämisessä. 

Vanhusneuvosto puolestaan otti esille sen, että henkilökunnan vaihtuvuus palveluissa on 

asiakasnäkökulmasta hankalaa. 

Vanhusneuvosto kaipaa vaikuttamismahdollisuuksia ja Lahtinen kertoi toivovansa yhteistyötä 

vanhusneuvoston kanssa mm. asioiden valmistelussa ja osallistuvansa myös tarvittavasti kokouksiin. 

Tulevan syksyn yhteistyön teemana voisi olla esim. se, mitä senioriasuminen olisi tulevaisuudessa ja 

siihen liittyen mahdolliset työpajat, avoimet keskustelutilaisuudet yhteistyössä vanhusneuvoston 

kanssa. 

 

3. Vanhustenviikon tapahtumien suunnittelua 

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

”Varaudu vanhuuteen”. 

 



 

Vanhustenviikon juhla on tiistaina  8.10. ja paikkana Turengin liikuntahalli. Tila on varattuna klo 10 

alkaen, jotta ennen tilaisuuden alkua saadaan pöydät ja tuolit paikoilleen ym. tarvittavat järjestelyt 

tehdyksi. 

Juhlan ohjelma: 

Kahvitus klo 12 alk. Kahvi on tarjolla liikuntakeskuksen kahviossa yrittäjän toimesta, maksullinen 

(Anna-Milla sopii) 

Juhlapuhe, puheen pitäjäksi pyydetään uutta perusturvajohtajaa Päivi Niirasta (sihteeri kysyy) 

Sibelius-opiston musiikkiesitys/ esityksiä, haitarinsoittoa (Seppo T. kysyy) 

Runonäytelmä (Anna-Milla kysyy) 

Eläkeläisjärjestöjen ohjelmaa (esim. senioritanssia, lauluesitystä)  

Tervaleijonat pyydetään mukaan juhlan ohjelmaan musisoimaan (Anna-Milla kysyy) 

Juhlan lopuksi suunniteltiin pidettäväksi perinteinen boccia- kisa 

Tilaan ajateltiin laitettavan esittelypöydät eläkeläisyhdistyksille ja kutsuttaville tahoille 

(Ikätaideyhdistys, SPR, Martat) 

 

keskivikkona 9.10. illalla luento muistiasioista valtuustosalissa (Anna-Milla sopinut /Lions Club 

Iidat/ muistiyhdistys 

 

torstaina 10.10. järjestetään ”Vie vanhus ulos”- tapahtumana luontoretki tyyppinen tapahtuma 

Tervakosken Suruttoman alueelle ja siihen on lupautunut järjestötahoksi mukaan Tervakosken 

Eläkkeensaajat. Tähän on anottu Ikäinstituutin kautta 500 euron arvoista ”Ympäristöbonusta” 

tilaisuuden kustannusten kattamiseen (edellyttää vielä sponsorin hankintaa tapahtumalle, joksi 

kaavailtiin esim. K-Market Tervapataa tarjoilujen / tarjottavien osalta.) 

Vie vanhus elokuviin Kino Tervakoskessa seuratalolla joko 11. tai 12.10. 

Lisäksi perinteisesti viikolla järjestetään vanhustenviikon messut kirkossa, viime vuonna ne 

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

 

4. Kokouksen päättäminen 

     Seuraava vanhusneuvoston kokous päätettiin pitää 23.7.2019 klo 13 alk. Tapailakodin takkatuvalla. 

     Puheenjohtaja kiitti osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen.  

 

              Muistion vakuudeksi 

              Enni Nurminen-Pulkkinen  Päivi Javanainen  

              puheenjohtaja                                                                 sihteeri               


