
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS     PÖYTÄKIRJA  4 / 2019 

Aika: 11.9.2019 klo 13- 14.45 

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 

Anna-Milla Vainio, kulttuuritoimi (läsnä kohdan 2 käsittelyn ajan) 

 

Poissa: 

Kuura Helanen, perusturvalautakunnan jäsen 

Päivi Pirnes, liikuntatoimi 

Harri Turunen, tekninen toimiala 
 

 

1. Kokouksen avaus  

             Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

 

2. Vanhustenviikon tapahtumien suunnittelun loppuun saattaminen 

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

”Varaudu vanhuuteen”. 

               Vanhustenviikon tapahtumat: 

               7.10. (ma) ”Piirtäminen piristää”- näyttely avautuu Turengin kirjastolla 

               7.10. klo 19- 19.45 vesijumppa Tervakosken uimahallilla  

8.10 (ti) Vanhustenviikon juhla Turengin liikuntahallilla. Tila on varattuna klo 10 alk., jotta ennen 

tilaisuuden alkua saadaan pöydät ja tuolit paikoilleen ym. tarvittavat järjestelyt tehdyksi. 

Juhlan ohjelma: 

Kahvitus klo 12 alk. (järjestää Tervakosken Eläkkeensaajat tai vaihtoehtoisesti yrittäjä) 

Juhlapuhe, perusturvajohtaja Päivi Niiranen 

Sibeliusopiston musiikkiesitys (haitarinsoittoa ym.) 

Runonäytelmä ”Kun kissakin ujosteli” 

Eläkeläisjärjestöjen ohjelmaa (mm. senioritanssia, lauluesitystä)   

Perinteinen boccia- kisa  

 8.10. (ti) Sibelius opiston musiikkiesitykset Turengissa pääkirjaston aulassa klo 15.30, 17.00 ja 18.30 

9.10. ke klo 10.15- 11 vesijumppa Tervakosken uimahallilla 

9.10. ke klo 14 alk. elokuva ”Mestari Cheng”, kaksi yhden hinnalla Tervakosken Kinossa 



9.10. (ke) klo 18.30 alk. geriatrian erikoislääkäri Tuomo Lunnikiven luento ”Muistin muutokset 

ikääntyessä” Turengin pääkirjaston aulassa, os. Koulutie 2    

10.10. (to) klo 13 alk.  ”Vie vanhus ulos”- ulkoilutapahtuma Tervakosken Suruttoman alueella 

11.10. klo 13- 13.45 vesijumppa Tervakosken uimahallilla 

12.10. klo 13 alk. elokuva ”Olen suomalainen”, kaksi yhden hinnalla Tervakosken Kinossa 

              13.10. (su) Vanhustenviikon messut sekä Turengin että Tervakosken kirkossa 

              Lisäksi ”Vie vanhus uimaan” Tervakosken uimahallilla, eläkeläiskaverin kanssa 2 yhden hinnalla 

 

      3.  Janakkalan kunnan omaishoidontuen kriteerit 

Vanhusneuvosto sai asialistan liitteenä ehdotuksen omaishoidontuen myöntämisperusteista 65 

vuotta täyttäneille kommentoitavaksi ja siinä yhteydessä tiedon, että ehdotus on 

valmisteluvaiheessa ja aineisto salassapidettävää. 

Vanhusneuvostossa olevien eläkeläisyhdistysten jäsenet totesivat tutustuneensa ehdotukseen, 

kommentteja tai esityksiä he eivät asiassa antaneet. 

 

4. Muut asiat 

Vanhusneuvosto päätti kutsua kunnan uuden perusturvajohtajan Päivi Niirasen seuraavaan 

vanhusneuvoston kokoukseen. 

Kulttuuritoimen näkökulmasta A-M Vainio esitti, että olisi toivottavaa että vanhusneuvostolla olisi 

oma budjetti mm. vanhustenviikon tapahtumien järjestämistä varten. Vanhusneuvosto on toivonut 

jo pitkään, että sille olisi budjetoituna neuvoston toimintaa varten oma määräraha.  

 

5. Kokouksen päättäminen 

              Seuraava vanhusneuvoston kokouksen ajankohta ilmoitetaan tuonnempana. 

 

              Puheenjohtaja kiitti osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen.  

 

 

              Muistion vakuudeksi 

 

              Enni Nurminen-Pulkkinen  Päivi Javanainen  

              puheenjohtaja                                                                 sihteeri               


