
 
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 
Aika:   Maanantai 13.11.2017 klo 13.00- 15.30 
 
Paikka Virastotalo kokoushuone 201, Harjukatu 21, 37100 Nokia  
 
Läsnä: Matti Honkaniemi  Eläkeliitto Nokia-Pirkkala ry.  
  Aatos Taipale  Linnanvuoren tehtaiden Eläkeyhdistys ry.  
  Mervi Veijola   Nokian Eläkeläiset ry.  
  Ilkka Kotiranta  Nokian Eläkeläiset ry.  
  Eero KH Lämsä    Nokian Eläkkeensaajat ry. (pj.) 

Anneli Toikka  Nokian Eläkkeensaajat ry. 
Sinikka Hartman  Nokian Kansalliset Seniorit ry  

  Pirkko Peura   Nokian Kansalliset Seniorit ry. 
Teijo Salminen (vara) Nokian Kristilliset Eläkeläiset ry. 

  Marjatta Rautalin       Nokian Sotaveteraanit ry. 
  Marjatta Heinonen  SPR, Nokia 
  Päivi Sirén   Nokian seurakunta 

 
  Katja Uitus-Mäntylä  siht.  
 
 

1. IKÄIHMISTEN ULKOKUNTOSALI (”SENIORIPUISTO”) 
Kokouksen alussa olivat Mika Lehtinen ja Hanna Murotie kertomassa 
mahdollisista vaihtoehdoista ulkokuntosalille. Ulkoliikuntapäällikkö Mika 
Lehtinen on keskustellut kaupungin puutarhurin kanssa mahdollisista 
vaihtoehdoista sijainnille. Jyrki Lehtimäki oli esittänyt ensimmäisessä 
vaiheessa kahta vaihtoehtoa eli Tilkepuistoa ja Epen puistoa. 
Vanhusneuvosto keskusteli vaihtoehdoista. 
 
Päätös: Vanhusneuvoston toteaa kantanaan, että ehdotetuista 
vaihtoehdoista Epen puisto soveltuisi paremmin ikäihmisten 
kuntosalin sijainniksi.  
 
Tarkempaa suunnittelua lähdetään viemään eteenpäin em. ajatuksella 
sijainnista. Sovittiin, että vanhusneuvoston kanssa keskustellaan 
jatkossa uudelleen mm. puiston mahdollisesta varustelusta. 
 

2. UUSI IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 
ESITTÄYTYY 
Kokouksessa oli paikalla ikäihmisten palveluiden uusi sosiaalityöntekijä 
Johanna Seppänen, joka on aloittanut virassaan syyskuun lopulla.  
Sosiaalityöntekijä kertoi lyhyesti tehtäväkentästään. Uutena palveluna 
Nokialla on alkanut juuri asiakasohjaus, kotiutustiimi ja ikäihmisten 
yleinen neuvontanumero. Sosiaalityötekijän soittoaika on ma-pe klo: 9-
11.  
 
 
 



 
Kysymykset: 
K: Onko sosiaalityöntekijä huomannut Nokialla jotain erityisiä ongelma-
alueita?  
V: Ei erityistä. Suurin osa haasteita on samanlaisia kuin valtakunnan 
tasolla muutenkin. 
 

3. KOKOUKSEN AVAUS 
Vanhusneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen virallisesti 13.30 ja 
toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. 
 

4. LÄSNÄOLIJAT JA EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 
Todettiin läsnäolijat. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
Edellisen kokouksen pöytäkirja 2.10.2017 hyväksyttiin. 

 
5. IKÄIHMISTEN LAATUSUOSITUS 

Käytiin läpi edellisestä kokouksesta siirretty asia Ikäihmisten 
laatusuositus. Vanhusneuvostolle on jo aiemmin toimitettu linkki koko 
laatusuositukseen, joka löytyy STM:n sivuilta. 
 
Kokouksen esitys toimitetaan erikseen neuvostolle yhdessä pöytäkirjan 
kanssa. 
 

6. LAUSUNTOPYYNTÖ KIRJASTON TOTEUTTAMISEKSI 
Kaupunginhallitus on pyytänyt vaikuttamistoimielimiltä lausuntoa 
kirjaston toteuttamisesta. 
 
Todettiin, että viimeksi kirjaston suunnitelmia on esitelty 
vanhusneuvostossa 12.9.2016. Nyt lausunnolle tulleessa uudessa 
suunnitelmassa on poistettu yksi kerros.  
 
Vanhusneuvoston lausunto: 
Vanhusneuvoston toteaa kantanaan, että lähtökohtaisesti 
kirjaston suunnitelma on hyvä. Vanhusneuvostossa kiinnitettiin 
kuitenkin huomiota siihen, että paljon käytetty lainauskerros 
sijaitsee ylimmäisessä kerroksessa. Lisäksi 2. kerroksen 
nuorisotilojen käyttö esimerkiksi päiväaikaan muille 
käyttäjäryhmille pitää varmistaa. Edelleen tulee huomioida, että 
lainauskerroksessa (3. krs) ainakin toinen WC-tila on 
invamitoitettu 

 
 

7. UUDEN VANHUSNEUVOSTON KOULUTUKSET 
Kangasalan vanhusneuvoston tilaisuuteen osallistui kolme neuvoston 
jäsentä. Puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi koulutuksen sisällön. 
 
Keskusteltiin, onko vanhusneuvostolla tarvetta SOTE-uudistukseen 
liittyvään koulutukseen tässä vaiheessa. Neuvoston kanta oli, että 
vasta sitten järjestettäisiin koulutusta, kun on varmaan tietoa uudistus 
etenemisestä ja sen keskeisistä asioista. 



 
 

8. LÄHITORIN TOIMINTA 
Tila vuokrataan ikäihmisten palveluiden käyttöön 15.11. alkaen. 
Vanhusneuvoston jäsenille oli jo ennen kokousta lähetetty pyyntöä 
keskustella lähitorin mahdollisista nimiehdotuksista omissa 
taustajärjestöissään.   
 
Keskusteltiin asiasta. Ehdotuksia oli tullut todella vähän. 
Sovittiin, että järjestöt kysyisivät vielä esityksiä jäseniltään 30.11. 
mennessä.   

 
9. VANHUSNEUVOSTON EDUSTAJA KAUPUNGIN 

LIIKENNETYÖRYHMÄSSÄ 
Kutsu edelliseen kokoukseen tuli puheenjohtajalle yllättäen, eikä hän 
päässyt osallistumaan. Kokouksessa vanhusneuvoston edustajana oli 
Anneli Toikka. Hän kertoi lyhyesti kokouksessa käsitellyistä asioista.   
 
Päätös:Vanhusneuvosto valitsi edustajakseen ryhmään Heinonen 
Marjatta 

 
10. ILMOITUSASIAT  

Ilkka Kotiranta toi tiedoksi sisäilmatyöryhmän kokouksessa 2.10.2017 
annetun lausunnon terveyskeskuksen tiloista. 
 

11. MUUT ASIAT 
Omaishoidon tuen palvelusetelistä on tullut kyselyä. Kerrattiin 
palvelusetelin periaatteet.  
Vihnuskodin vanhan päiväkeskusrakennuksen käyttö jatkossa; koska 
sähköt mahdollisesti palautuvat. Ikäihmisten palveluissa ei ole tältä osin 
varmaa tietoa. Uudisrakennus valmistuu tämän hetkisen tiedon  
mukaan 3/2019. 

 
12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.  
 


