
 
 
 
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 
Aika:   Maanantai 18.12.2017 klo 13-14.50 
 
Paikka Virastotalo, Harjukatu 21, 37100 Nokia, kokoushuone 201 
 
Läsnä:  Eero KH Lämsä (pj)  Nokian Eläkkeensaajat RY 
  Marjatta Rautalin  Nokian Sotaveteraanit RY 
  Aatos Taipale   Linnavuoren tehtaiden Eläkeläisyhdistys 
  Tuula Jokinen (vara) Eläkeliiton Pirkkalan-Nokian yhdistys 
  Pirkko Peura   Nokian Kansalliset Seniorit 
  Marjatta Heinonen  SPR Nokian osasto 
  Sinikka Hartman  Nokian Kansalliset Seniorit 
  Kaarina Kuisma  Nokian seudun Kristilliset eläkeläiset 
  Raimo Sorsa (vara)  Nokian Eläkeläiset RY 
  Ilkka Kotiranta  Nokian Eläkeläiset RY 
  Anneli Toikka  Nokian Eläkkeensaajat RY 
 
  Hanna Haavisto (siht.) Nokian kaupunki, vs. vanhustyön johtaja 
 
Poissa: Päivi Sirén   Nokian seurakunta 
   
 

1. KOKOUKSEN AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION 
HYVÄKSYMINEN 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Käytiin läpi läsnäolijat. Kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen. Edellisen kokouksen pöytäkirja 13.11.2017 hyväksyttiin. 

 
2. PÄIVÄKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 

Päivätoiminnan asiakkaille teetettiin elokuussa 2017 asiakaskysely. 
Kyselyyn vastasi 55 Vastamajan päivätoiminnassa käyvää asiakasta. 
Pääasiassa asiakkaat olivat kohtuullisen tyytyväisiä päivätoiminnan 
palveluihin. Asiakkaiden antama kokonaisarvosana palveluista oli 
8,77 (asteikko 4-10). Asiakasarviot varsinaisissa hoitoa koskevissa 
kysymyksissä vaihtelivat 2,11-3,47 välillä (asteikko 1-4). Heikoin 
arviointi annettiin mahdollisuudesta vaikuttaa järjestettävään ohjelmaan. 
Parhaimmat arviot annettiin yhteistyöstä henkilökunnan 
kanssa sekä henkilökunnan käytökseen liittyvissä kysymyksissä. 
Kokonaisuutena arvosanat Vastamajan päivätoiminnasta laskivat 
vuoden 2016 tuloksista. Palveluntuottajalle on toimitettu tulokset 
tiedoksi ja toiminnan kehittämisen tueksi. 
 
Kyselyn tulosten perusteella päivätoiminta näyttäisi tukevan melko 
hyvin asiakkaiden kotona selviytymistä. Asiakasarvio kotona selviytymisen 
tukemisesta oli 8,32 (asteikko 4-10). Päivätoiminnalla vaikuttaisi 



olevan myös vaikutusta omaishoitajien jaksamiseen. Asiakasarvio 
omaishoitajana jaksamisen tukemisessa oli 8,09 (asteikko 1-10). 
 

3. TA 2018 
Käytiin läpi ikäihmisiä koskevat talousarviopäätökset. Keskustelua herätti ns. 
sote-kyydit, eli sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, joita varten 
valtuustossa esitetty määrärahoja mutta esitys hylätty.  

 
Vanhusneuvosto nostaa esiin huolensa liikuntarajoitteisten henkilöiden 
pääsemisestä asioille ja virkistäytymään kun sote-kyytejä ei ole.  
 
Vanhusneuvosto jätti sihteerille tehtäväksi selvittää, mitkä ovat olleet ko. 
palvelun kustannukset silloin kun palvelu on vielä ollut käytössä (vuonna 
2014) ja kuinka paljon palvelun käyttäjiä on tuolloin ollut. Asiaan palataan 
seuraavassa kokouksessa. 

 
4. IKÄNEUVO-HANKKEEN TEEMATYÖPAJA VANHUSNEUVOSTOILLE 

7.12.2017: 
 

 KUULUMISET LÄSNÄOLIJOILTA 
Ilkka Kotiranta osallistunut. Hän kertoi läsnäolijoille työpajassa saamaansa 
tietoa Ikäneuvo-hankkeesta ja sen tavoitteista. Työpajassa kerrottu 
hankkeen osallistujakuntien vanhusneuvostojen edustajille Lähitorien 
toimintamallista sekä sovittu vanhusneuvostojen ja Ikäneuvo-hankkeen 
yhteistyökäytännöistä.  

 
Kevään 2018 aikana järjestetään 2-3 tapaamista, joissa vanhusneuvoston 
edustajat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan Ikäneuvon 
kehittämistyöhön. 

 
Nokian vanhusneuvoston edustajaksi työryhmään valittu Ilkka Kotiranta ja 
varalle Pirkko Peura.  

 
5. LÄHITORIN KUULUMISET JA NIMIEHDOTUKSET 

Keskusteltu Lähitorin toiminnasta ja sijainnista. Toiminta alkanut tänään, 
avajaiset 8.1.2018. Vanhusneuvostoa kiinnostaa jatkossa Lähitorin 
kävijämäärät ja aktiviteetit. Eläkejärjestöt suunnittelevat keskuudessaan 
toimintaa, mitä voivat Lähitorilla jatkossa järjestää. 
 
Nimiehdotukset: SETORI, Maisen tori 

 
 

6. HYVINVOINTIKIOSKI NOSTE 
Keskusteltiin Prismassa sijaitsevan hyvinvointikioskin toiminnasta. Osa 
vanhusneuvoston jäsenistä käyneet jo tutustumassa kioskiin. Kioskin on 
tarkoitus palvella kaiken ikäisiä kuntalaisia matalan kynnyksen ohjaus- ja 
neuvontapisteenä. Kioski on avoinna ti-pe klo 15-18 ja la 10-14. 
 



Sihteeri luvannut pyytää kioskin esitteitä välitettäväksi vanhusneuvoston 
jäsenille. 

 
 

7.  ILMOITUSASIAT 
Kerrottu vanhustyön sosiaalityöntekijä Johanna Seppäsen irtisanoutuneen 
tehtävästään. Uuden sosiaalityöntekijän rekrytointi on käynnissä 
 
Tampereen vanhusneuvoston glögitilaisuus pidetään Werstaan Bertel-
salissa (2. krs, Väinö Linnan aukio) tiistaina 19.12.2017 klo 12-14 välisenä 
aikana. Glögeille ovat tervetulleita kaikki vanhusneuvoston sidos- ja 
kohderyhmät sekä yhteistyökumppanit. 

 
Nokian sotaveteraanien kunniapuheenjohtaja Matti Viitanen on menehtynyt. 

 
8.  MUUT ASIAT 

Vanhusneuvoston kevään kokoukset: 5.2., 9.4., 18.6.2018. 
 
Toivotaan seuraavia asiantuntijoita kevään kokouksiin: SPR: n 
toiminnanohjaaja Satu Luoto (Marjatta Heinonen kysyy, pääseekö 9.4.), 
virkavapaalla oleva Nokian kaupungin perusturvajohtaja Eeva Halme (pj 
ottaa yhteyttä ja kysyy pääsisikö 5.2.) 
 
Keskusteltu terveyskeskuksen ajanvarauksen hankaluuksista.  
 
Hyvinvointikeskus: Ilkka Kotiranta tiedotti, että hyvinvointikeskuksen 
rakennuttaminen viivästynyt sote-selvittelyjen vuoksi. 
 
Penttilän puiston rakentaminen: vanhusneuvosto toteaa kantanaan, että 
Penttilän puisto tulisi säilyttää virkistysalueena. Perusteena mm. se, että 
keskustassa asuu runsaasti ikäihmisiä, joiden ulkoilun ja virkistyksen 
Penttilän puisto mahdollistaa. Samalla puisto toimii kaikenikäisten 
kuntalaisten ulkoilu- ja virkistysalueena. 
 
Vanhusneuvoston esite: sopimus painattamisesta on tehty, 
vanhusneuvoston tulee muotoilla teksti esitteeseen. Kustannuksia 
vanhusneuvostolle ei tule, JS Suomi hoitaa kustannukset sponsoreiden 
kautta. 
 
Hulevesimaksu: Vanhusneuvoston toteaa kantanaan, että hulevesimaksu on 
kohtuuton omakotitaloissa asuville ikäihmisille ja pahimmillaan vaarantaa 
ikäihmisen kotona asumisen. 

 
9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50 ja toivotti kaikille hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta. 
 


