
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS     PÖYTÄKIRJA  1 / 2020 

Aika: 15.9.2020 klo 14- 15.25 
Paikka: Kunnanviraston kokoustila Juttila 
 
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. Korona ajan vaikutus ikäihmisiin. Onko saatu tarpeeksi apua. 

Vanhusneuvosto totesi, että tiedottamista olisi varsinkin keväällä korona aikana kaivattu enemmän 
myös kunnan taholta. Osa jäsenistä olisi toivonut, että vanhusneuvoston kokouksia olisi pidetty 
myös em. aikana. Tiedossa ei ollut, ettei apuja olisi tarvittaessa saatu. Osa yli 70 vuotiaista on 
kokenut, varsinkin keväällä- 20, korona ajan raskaana ja tulleensa pakotetuiksi olemaan eristyksissä. 
Todettiin, että yli 70 v. ovat noudattaneet hyvin annettuja ohjeistuksia. 

Eläkeläisjärjestöjen toiminnassa korona näkyy edelleenkin nyt syksyllä niin, että kerhoihin ja 
tilaisuuksiin osallistujia on vähemmän kuin aiemmin on ollut. 

 

3.  Vanhusneuvostolla ei ole ollut v. 2020 aikana kokouksia eikä toimintaa koronan vuoksi. Ensi 
kevään kunnallisvaalien jälkeen kunnanhallitus nimeää uuden vanhusneuvoston. 

Käytiin keskustelua nykyisen vanhusneuvoston kohta päättyvästä toimintakaudesta 2017- 2020. 
Vanhusneuvoston eläkeläisjärjestöjen edustajat ovat kokeneet riittämättömyyden tunnetta ja 
etteivät ole riittävästi mielestään päässeet vaikuttamaan erityisesti ikäihmisiä koskevaan 
päätöksentekoon kunnassa. Keskustelua herätti myös se, että kokouksiin on osallistunut valtaosin 
vain eläkeläisjärjestöjen edustajat ja sihteeri. Myös omaa määrärahaa vanhusneuvoston toimintaan 
on toivottu jo pitkään mm. vanhustenviikon tilaisuuden järjestämisen kustannuksiin eikä sitä ole 
tähän mennessä saatu. Toimintakaudella on ajoittain ollut joinakin aikoina enemmänkin 
vanhusneuvoston kannanottoja vaativaa toimintaa, kun Janakkala oli kuntana mukana OmaHäme/ 
Sote valmistelussa. Vanhusneuvoston toiminta Janakkalassa on perinteisesti rakentunut 
vanhustenviikon tapahtumien ja juhlan ympärille, niiden suunnitteluun ja järjestämiseen. Tänä 
vuonna koronan vuoksi vanhustenviikon juhlaa ei järjestetä. 



Tämän asiakohdan käsittelyn yhteydessä puheenjohtaja Enni Nurminen- Pulkkinen kertoi, ettei ole 
enää mukana seuraavalla vanhusneuvoston kaudella, kun on luopumassa luottamustetävistä. Myös 
kahdessa muussa eläkeläisjärjestössä edustaja vanhusneuvostoon voi vaihtua. 

 

4. Muut esille tulevat asiat 

Todettiin ettei muita esille tulevia asioita ollut. 

 

5. Kokouksen päättäminen 

Sovittiin, että järjestetään vanhusneuvoston jouluruokailu Lounaskellari Emmissä, josta sihteeri 
varaa kabinetin viikolle 50. Sinne pyydetään myös sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Päivi 
Niiranen. Ruokailua ennen tai sen lomassa voidaan keskustella tarvittavasti. Varsinaista kokousta ei 
siinä yhteydessä pidetä. 

             Puheenjohtaja kiitti osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen.  

 

 

 

              Muistion vakuudeksi 

 

              Enni Nurminen-Pulkkinen  Päivi Javanainen  
              puheenjohtaja                                                                 sihteeri               


