
 
 
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Aika:  Maanantai 21.5.2018 klo 13.00-14.58 
Paikka  Virastotalo, Harjukatu 21, 37100 NOKIA, kokoushuone 301 
Läsnä:  Anneli Toikka  Nokian Eläkkeensaajat ry. 

Ilkka Kotiranta  Nokian Eläkeläiset ry. 
Mervi Veijola  Nokian Eläkeläiset ry. 
Sinikka Hartman  Nokian Kansalliset Seniorit ry. 
Pirkko Peura  Nokian Kansalliset Seniorit ry. 
Kaarina Kuisma  Nokian Kristilliset Eläkeläiset ry. 
Marjatta Heinonen  SPR, Nokia 
Matti Honkaniemi Eläkeliitto Nokia-Pirkkala ry. 
Aatos Taipale Linnavuoren tehtaiden eläkeläisyhdistys ry. 
Marjatta Rautalin  Nokian Sotaveteraanit ry. 
Seija Vuorinen (vara) Nokian Sotaveteraanit ry 
Hannele Koivisto  Nokian ev.lut. seurakunta 
Eero KH Lämsä (pj.)  Nokian eläkkeensaajat ry. 
Riitta Sernola (siht.) Nokian kaupunki, ikäihmisten palvelut 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Jatkossa 
toivotaan, että edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen on esityslistassa kohta 
2. 

2.  KOTOISA EHTOON IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN HYVINVOINTIOHJELMAN 2018-
2021 VALMISTELUN TILANNE 

Käytiin läpi hyvinvointiohjelman valmistelun vaihetta. Todettiin säilytettävien 
taulukoiden selkeys ja informatiivisuus. Ikääntyneiden hyvinvointia kuvaavat 
indikaattorit on valittu vanhuspalvelulain, hyvän ikääntymisen laatusuositusten ja 
saatavilla olevien vertailutietojen mukaan. Hyvinvointiohjelma pohjautuu 
kaupunkistrategiaan. Käytiin läpi strategian tavoitteet kohta kohdalta.  
 
Kommenttipuheenvuorot: 
-    toivottiin aktiivisuuden lisäämistä ympärivuorokautisen hoivan asukkaille 
-    toivottiin rakennussuunnittelussa  huomiotavan ikääntyvien tarpeet 
-    toivottiin hyviä joukkoliikenneratkaisuja (esim. 10-linjan liikennöintivuoroja  
     viikonloppuihin) 



Lisäksi keskusteltiin suunnitteilla olevien uusien alueiden kaavakävelyistä.  
Kotoisa ehtoon valmistelu jatkuu vielä. Tavoitteena ovat lautakuntakäsittelyt elokuussa 
ja valtuuston käsittelyyn syyskuussa.  

3. KOULUTUSPALAUTE 

Mervi Veijola, Pirkko Peura, Anneli  Toikka ja Eero Lämsä osallistuivat 8.3.2018 
koulutukseen, jossa kolmen teeman kautta käsiteltiin tulevaa tulevaisuutta, muutoksen 
tekemistä ja uutta ajattelutapaa.  Osallisuuden edistäminen on valtakunnallinen tavoite. 
Osallisuus määritellään kolmella ulottuvuudella; riittävä toimeentulo ja hyvinvointi, 
toiminnallinen osallisuus sekä yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys. Maakunnan 
vanhusneuvostoihin kaavaillaan vähintään yhtä edustajaa jokaisesta kunnasta. Jäsenet 
tulevat eläkeläisjärjestöistä. Jatkossa kunnan ja maakunnan vanhusneuvostot jatkavat 
omaa tärkeää tehtävää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistajana. 
Muistuteltiin, että yli miljoona suomalaista kuuluu yli 65-vuotiaisiin ja he ovat aktiivisia 
kansalaisia. 

4. VOIMAA VANHUUTEEN -HANKKEEN KUULUMISET 

Voimaa vanhuuteen -hankkeen tiimoilta on tavoitteena syksyllä koota liikuntaraati 
nokialaisista ikäihmisistä. Liikuntaraadin tehtävänä on osallistua oman kunnan 
liikuntapalveluiden kehittämiseen. Jäseniä kysellään järjestöistä, kyläyhdistyksiltä, 
seuroilta, yms. Mukaan haluaan myös henkilöitä, jotka eivät ainakaan vielä harrasta 
liikuntaa kovin ahkerasti. 

Tarkemmin Voimaa vanhuuteen -hankkeen kuulumisiin palataan syksyllä. 

5. LÄHITORI SETORIN KUULUMISET 

Ehdotettiin, että kaikki nokialaiset eläkeläisjärjestöt kävisivät Setorissa esittelemässä 
omaa toimintaansa. Ajankohtaa voi sopia Pirkko Mäkelän kanssa puh. 040-1334652 tai 
sähköpostilla pirkko.makela@nokiankaupunki.fi.  

Setorin kävijämäärät lisääntyvät edelleen joka kuukausi. Suosittua ohjelmaa ovat 
erilaiset tietoiskut. Lähitorin on tarkoitettu matalankynnyksen ohjaukseen ja 
neuvontaan. Jokainen osallistuja myös kehittää toimintaa ideoillaan. Setorissa ei ole 
ruokailumahdollisuutta. Ruokailumahdollisuutta tarjoaa SPR:n kotipesä Pirkkalaistorilla 
tiistaisin ja torstaisin. 

6.  ODOTUSAJAT IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN 1-3/2018 

 Kotihoito 1-3 päivää 
 Omaishoidon tuki 21 päivää 
 Pitkäaikainen hoiva 46 päivää 

7. UUDEN VIHNUSKODIN YKSIKÖIDEN NIMET 

Ehdotuksia uusien yksiköiden nimiksi esimerkiksi; Annin aitta (Anni Starkin mukaan.  joka 
oli Nokian ensimmäinen opettaja)Tapion torppa (Tapio Rautavaaran mukaan), 
Ainon/Leenan kamari (Aino oli Nokialla yleisin naisen nimi  Nokian perustamisvuonna. 
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Leena ollut yli 40 v. Vihnuskodin   kanslistina ja talon todellinen ”hengetär”) Knuutin 
/Veikon vintti (Knuut Fredrik Indestamin mukaan, Fredrik jo käytössä. Veikko oli Nokialla 
yleisin miehen nimi Nokian perustamisvuonna), Elsan soppi/pakari (Elsa Tervon mukaan, 
joka oli nokialainen kirjailija), Kaakkurin koti (Kaakkuri on Nokian nimikkolintu) tai 
Kaislakoti (sopisi Järvikodon pariksi) 

Vanhusneuvosto valitsi yksiköiden nimiksi Annin aitta, Tapion torppa, Leenan kamari, 
Elsan soppi ja Kaakkurin koti. 
 

8. ILMOITUSASIAT 

Ei ilmoitusasioita 
 

9. MUUT ASIAT 
 vanhustenviikon järjestämispalaveri 28.5. klo 10   
 senioripysäkki -ryhmätoimintaa esiteltiin, siitä ei olla kiinnostuneita 
 seuraavaan kokoukseen 18.6.2018 klo 13 tulee SPR:n Satu Luoto 
 kannustettiin kaikkia vastaamaan yhteistoiminta-alueesta käynnissä olevaan 

kuntalaiskyselyyn 
 puheenjohtaja kannusti kaikkia osallistumaan omien järjestöjen koulutuksiin, 

jotka on suunnattu vanhusneuvostojen jäsenille 

 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.58 

 


