
 
 
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Aika:  Keskiviikko 22.8.2018 klo 13.00- 15.25 
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. 
Teijo Salminen (vara) 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. 
Hannele Koivisto  Nokian ev.lut. seurakunta 
Eero KH Lämsä (pj.)  Nokian Eläkkeensaajat ry. 
Katja Uitus-Mäntylä (siht.)Nokian kaupunki, ikäihmisten palvelut 
Riitta Sernola Nokian kaupunki, ikäihmisten palvelut 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2. IKÄIHMISTEN ULKOKUNTOSALI 
Liikuntapaikkapäällikkö Mika Lehtinen oli kokouksessa kertomassa 
ulkokuntosalihankkeesta. Toukokuun lopussa ovat tavanneet 
yhteistyökumppani Kompanin kanssa, joka saanut tiedoksi  
vanhusneuvoston toiveita. Infrapalvelut on selvittänyt jo aiemmin eri 
sijoittamisvaihtoehtoja. Vanhusneuvoston valinta on ollut Epen-puiston 
 
Ulkokuntosalista on tehty kaksi eri suunnitelmaa, jotka Mika Lehtinen 
esitteli kokouksessa.  Kummassakin on ajateltu pohjaksi tekonurmea. 
hinta-arviot: 
- vaihtoehto 1: n. 20 500 e (alv 0% ) + asennus n. 10 000 €.  
- vaihtoehto 2: n. 25 750 e (alv 0%) + asennus  n. 9000 € 
Vanhusneuvosto voi nyt pohtia ja arvioida vaihtoehtoja. Mahdollista on 
vaihtaa/lisätä laitteita suunnitelmiin.  

  



Todettiin, että penkki olisi hyvä olla myös. Hankinnassa huomioitava, 
että penkki tulee olla sellainen, että riski sen tuhoutumiseen on 
vähäinen (valetaan paikalleen, ei irrotettavia osia, helppo puhdistus). 
 
Mika Lehtinen selvittää, onko esimerkiksi Tampereelle rakennettu 
vastaavan toimittajan ulkokuntosalia. Mikalle voi laittaa myös 
kysymyksiä laitteista, jos vanhusneuvostolta sellaisia tulee. Hän 
lähettää kuvat vielä sähköpostilla jaettavaksi.  
 
Päätettiin, että vanhusneuvoston työrukkanen katsoisi 
suunnitelmia ja tekisi jonkinlaisen esityksen varsinaiseen 
neuvoston kokoukseen valittavasta kokonaisuudesta. 
Puheenjohtaja katsoo kokousaikaa. 
 

3. KAAVOITUS JA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 
Kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen oli kokouksessa kertomassa 
kaavoituksesta ja keskustan kehittämisestä. Nieminen esitteli keskeisiä 
valmistelussa tai käynnissä olevia kaavoituskohteita: 

- keskustan kehittäminen (Pirkkalaistori ja ympäristö) 
- Poutuntien kerrostaloalue 
- Matkakeskus ja aseman seutu 
- Nanson alue 
- Upofloorin alue/Tanhuankatu 
- Saharanta 
- Harjunniitty 
- Viinikanniemi 
- Keho-Pappila 
- Edeninranta 
- Kolmenkulma 
- Kaupungin entisen varikkoalueen käyttötarkoituksen 

muutos 
- Harjunniityn paikallisjunapysäkin edellyttämä muutos 

 
             Keskustan kehittämissuunnitelma on laadinnassa. Tämä koskee  

                                 muitakin tahoja kuin kaavoitusta.  
 

                                 Vanhusneuvoston jäsenet esittivät kysymyksiä mm. uimahallin  
                                 tulevaisuuden suunnitelmista ja matkakeskuksesta.  

   Ilkka Kotiranta otti myös esille, että Harjuniityn paikallispysäkin sijainti  
   ei olisi hyvä paikka. Siurossa on jo valmiina ratoja useampia ko.  
   tarkoitukseen.  
 
 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Hyväksyttiin 18.6.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 
 

5. TALOUSARVIO 2019 
     Talousarvioluonnosta esiteltiin eilen perusturvalautakunnalle  
     talousarvioseminaarissa. Koko perusturvapalveluille annettu ulkoisten  
     menojen raami on +2,7%  (n. +2,4M€) kuluvan vuoden muutettuun  



     talousarvioon. Raamin kasvusta huomattava osa tulee kulumaan 
     palkankorotuksiin ja kiky-sopimuksen muutoksiin. Koko perusturvan    
     lisäystarpeet alustavissa suunnitelmissa on 2,7M€.   
     Lisäksi tulee laatia vaihtoehtoinen talousarvio, jossa kulut -1% (n. 950  
     000 €) raamia pienemmät tai vastaava lopputulos saadaan toiminta-     
     tuottojen parantamisella. Tämä tarkoittaa perusturvapalveluissa 
     käytännössä menojen vähentämistä, jossa tulee arvioitavaksi  
     palvelurakenteen muutos. 
 

Ikäihmisten talousarvioon tuo suurimman lisäyksen uuden hoivakodin 
lisäpaikkojen (16-18 paikkaa) resursointi. Lisäksi pohjaesityksessä olisi 
henkilölisäystä myös kotihoitoon. Veteraanien maksuttoman ruokailun 
avustusta vähennetään tuntuvasti, koska ateriat kuuluvat veteraanien 
kotiin vietäviin avopalveluihin, joihin kunnat saavat rahoitusta 
Valtiokonttorilta. Omaishoidon tuen määrärahasidonnaisuuden 
poistaminen ei ole lisännyt hakemusten määrää. Ensi vuodelle 
esitetään indeksikorotuksen lisäksi palvelusetelien käyttöön varatun 
määrärahan korottamista. Annettu raami ei mahdollista esityksenä 
SHL-matkojen palauttamista.  
 
 

6. HYVINVOINTIKESKUKSEN SUUNNITTELUN TILANNEKATSAUS 
Perusturvalautakunnalla oli eilen päätettävänä uuden 
hyvinvointikeskuksen tarkennetun hankesuunnitelman hyväksyminen. 
Samalla päätettiin, että STM:n 15.6.2017 myöntämään poikkeuslupaan 
haetaan muutosta rakennushankkeen 1. vaiheen osalta.  Keskeisimpiä 
muutoksia alkuperäiseen hankesuunnitelmaan on rakennushankkeen 
vaiheistaminen sekä tilaohjelman tarkentaminen. Hankesuunnitelman 
mukaan ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin pääasiassa nykyiset 
terveyskeskuksen tilat ja 36-paikkainen terveyskeskussairaala. 
Toisessa vaiheessa rakennettaisiin muut tilat joko saneeraamalla, 
uudisrakentamalla tai sekä että. Saneerausmahdollisuutta selvitetään 
vanhan ylä- ja alasairaalan kiinteistöön.   
 

 
7. TERVEYSKESKUKSEN VÄISTÖTILOJEN TILANNEKATSAUS 

Perusturvalautakunta päätti eilen esittää, että tilapalvelut vuokraisivat 
väistötilakäyttöön Tesoman hyvinvointikeskuksessa vapaana olevat 
vastaanottotilat. Kevään ja kesän aikana on selvitetty monia muitakin 
eri vaihtoehtoja väistötiloille. Tesoman tiloihin siirtyisi tilapäisesti (n. 6 
kk) pääasiassa aluevastaanottojen toimintaa. Väliaikainen siirto koskisi 
20-35 % kuntalaisista. Kuntalaisia, joita siirto koskee, tiedotetaan 
erikseen. Vuoden vaihteen jälkeen laajempaan väistötilakäyttöön on 
suunniteltu Vihnuskodilta vapautuvia tiloja. 
 
 

8. KOTOISA EHTOO -OHJELMA 2018-2021  
Perusturvalautakunta päätti eilen esittää ohjelman hyväksymistä 
kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.  Mervi Veijola esitti, että 
vanhusneuvoston tulisi paneutua Kotoisa ehtoo-ohjelman sisältöön 



tarkasti. Suunnitelmassa on monia viittauksia ja mainintoja neuvostosta 
ja myös sen vastuista (mm. sivuilla 4, 8, 13, 15, 16 ja 18).  
Puheenjohtaja totesi, että aikaa tähän pitää varata vähintään tunti. 
Päätettiin, että otetaan ohjelma vanhusneuvoston käsittelyyn 
erikseen. Käsittelykokouksessa ei saa olla paljon muita asioita, 
jotta pystytään kunnolla paneutumaan Kotoisa ehtoo-ohjelmaan. 

 
9. ILMOITUSASIAT  

 
a. Odotusajat ikäihmisten palveluihin 6/2018 

kotihoito 1-3 päivää 
omaishoidon tuki 27 päivää 
ympärivuorokautinen hoiva 36 päivää 
 

 
10. MUUT ASIAT 

Asuntomessujen ilmoittautumisaika on mennyt umpeen, joten käyntiä 
sinne ei voida toteuttaa. 
 
Ikäystävällisten asuinalueiden kehittämiseminaari pidetään Helsingissä 

            27.9. Puheenjohtaja esitti, että olisi halukas menemään. Muita  
                    halukkaita ei ollut.  

Keskusteltiin, olisiko vanhusneuvostolla tarvetta jalkautua eri puolille  
kertomaan vanhusneuvoston toiminnasta (mm. NOSTE, Setori, Siuro-
Linnavuori jne.). Myös lautakunnissa olisi hyvä kiertää uudelleen 
kertomassa vanhusneuvoston toiminnasta.  
Päätettiin, että vanhusneuvoston työrukkanen voisi miettiä, miten 
ja missä vanhusneuvoston olisi hyvä kiertää. 
 
Käytiin läpi vanhustenviikon järjestelyiden tilannekatsaus. 
 
Syksyn seuraavat kokoukset: 
 
24.9. klo 13.00  
Alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma/Erika Honkanen 
Ulkokuntosalin suunnitelma/päätösesitys työryhmältä 
Kotoisa ehtoo-ohjelma (varattava aika n. i1 h) 
 
19.11. klo 13.00 

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 15.25 

 


