
 
 
 
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 
Aika:   Keskiviikko 19.11.2018 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.  
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. 
 

2. VANHUSTENVIIKON v.2018 ONNISTUMINEN JA v.2019 
SUUNNITELMAA, kulttuurikoordinaattori Erika Honkanen 

”Iloa toimeliaisuudesta” teemalla toteutettu vanhustenviikon ohjelma 
oli monipuolinen. Viikon aikana järjestettiin 23 eri tilaisuutta, joissa 
vieraili yhteensä 1160 kävijää.  Ikävinkki-messut toteutettiin nyt 
neljännen kerran. Siellä oli 420 kävijää ja 37 näytteilleasettajaa. 
Vanhustenviikon pääjuhlaan osallistui 250 henkilöä. Palautteita 
kerättiin Ikävinkkimessuilla. Ehdotuksia ensi vuoden messuille tuli 
TKL:n matkakortin myynnistä, palveluliikenteestä, kaupungin 
terveyspalveluista ja vapaa-ajan palveluista. Ehdotettiin, että 
vanhustenviikon nimi muutettaisiin ikävinkkiviikoksi. 
Erika Honkanen esitteli vanhusneuvostolle Armas-festivaalikonseptia 
ja ehdotti Nokian liittymistä mukaan tapahtumakokonaisuuteen. Armas 
on valtakunnallinen festivaali, joka juhlistaa ikääntymistä. Sitä 
vietetään 1.-14.10. Järjestöiltä toivotaan keskustelua ja ehdotuksia 
ensi vuoden vanhustenviikkoon liittyen. 

 
3. NOKIAN KESKUSTAN RAKENNUSHANKKEET  

Nokian keskustan kaavoitus- ja rakennushankkeista oli kokouksessa 
kertomassa kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.  
Nokianvaltatien ja Härkitien risteykseen on rakenteilla Tetris, johon 
tulee 99 asuntoa. Poutuntien uusi kaava valmistunee kevään 2019 



aikana ja tarkoituksena on rakentaa 4 uutta taloa, johon tulee 233 
asuntoa. Uudet talot olisivat nykyisiä korkeampia. Välikadulle, vanhan 
apteekin tontille, rakennetaan 34 huoneiston kerrostalo. S-marketin 
tontille on tekeillä kaavamuutos, joka mahdollistaisi 190 asunnon 
kerrostalon. Näiden suunnitelmien toteutuessa keskustaan saadaan 
elinvoimaa ja asiakaspotentiaalin palveluntuottajien näkökulmasta. 
Rautatien Nanson puolella on menossa kaavamuutoksia Nanson 
tehdasrakennusten alueella sekä Tanhuankadun ja Rounionkadun 
läheisyydessä.  
Vanhusneuvosto esitti kysymyksiä ja kommentteja liittyen uimahalliin, 
parkkitalon hyödyntämiseen, uusien talojen esteettömyyteen ja 
ikääntyneiden tarpeiden huomioimiseen kaavoituksessa ja taloissa. 
Palveluliikenteen kehittämisen tärkeys nousi myös esiin. Kutsutaan 
logistiikkainsinööri Milla Valkonen kokoukseen ensi vuonna.  
 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Hyväksyttiin 24.9.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

 
5. TILANNEKATSAUS PERUSTURVAN OSALTA; VIHNUSKODIN B-

OSAN VALMISTUMINEN, VIHNUSKODIN VANHAN OSAN 
SANEERAUS 
Vihnuskodin B-osan rakennuksen luovutus tapahtuu 19.12.2018. 
Asukkaiden muutto tapahtuu tammikuussa. LAH (lyhytaikaishoito) on 
keskeytyksessä 10.-16.1.2019 muuton vuoksi. 
Uusi talo on 4-kerroksinen. 1. kerroksessa on palveluasumisen 
asunnot, ruokasali, kuntosali ja hallinnon tiloja. 2. kerroksessa on LAH-
osastot Leenan kamari ja Elsan soppi. 3. kerrokseen tulevat Annin aitta 
ja Tapion torppa. 4. kerrokseen Kaakkurin koti ja Järvikoto. Kaikissa 
asumisyksiköissä on 15 paikkaa. Uuden talon myötä tulee Nokialle 
kaupungin omaa tehostetun palvelunasumisen hoivaa tuottavia 
asukaspaikkoja 16. Näitä varten on haettu 11 uutta vakanssia. 
Jokaiseen asumisyksikköön tulee uutena ammattiryhmänä 
kodinhuoltajat, joiden tehtävät koostuvat hoivatyöstä ja ruokahuollosta. 
Uuteen taloon on suunniteltu palveluasuntoja, joihin SAS-ryhmä 
valitsee asukkaat. Palveluasuntoihin tuottaa kotihoito hoivapalvelut.  
Terveyskeskuksen aluevastaanottojen käyttöön remontoidaan 
tyhjentyvät  os A ja os B. Remontin suunnittelu aloitetaan vasta tilojen 
tyhjennyttyä. Tesomalta palaa lääkäri-hoitaja -parit Nokialle takaisin 
maaliskuun loppuun mennessä. 

 
 

6. IKÄYSTÄVÄLLISTEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN SEMINAARI, 
palaute Eero Lämsä 
”Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja elinympäristö” -kirjat kiersivät 
kokouksessa tutustuttavana. Tiivistetysti kirjan ja palautteen sanoma 
on, että Muisti- ja ikäystävällinen asuinympäristö on helposti 
hahmotettava ja esteetön. Se mahdollistaa iäkkään henkilön 
toimimisen, vaikka liikkuminen ja muu toimintakyky sekä aistien 



toiminta heikkenevät. Se tuottaa myönteisiä elämyksiä, herättää 
kiinnostusta ja kannustaa yhteisöllisyyteen ja ylläpitämään sosiaalisia 
suhteita. Tarjolla on monipuolisia sekä ikääntyneille suunnattuja että 
sukupolvet yhdistäviä toimintoja, myös levähdyspaikkoja ja 
matalankynnyksen kohtaamispaikkoja. 
 

 
7. IKÄNEUVO -HANKKEEN PÄÄTÖSSEMINAARI, palaute Mervi Veijola 

Ikäneuvo -hankkeen loppuseminaari pidettiin Tamperetalossa 
23.10.2018. Valtakunnallisen kärkihankkeentaustalla oli useita 
kehittämistarpeita: Iäkkäiden palvelu-järjestelmän pirstaleisuus, 
alueelliset erot toteutuksessa ja laadussa sekä tarve parantaa 
palvelupolkuja ja kustannusten hallintaa.  
Pirkanmaan kärkihankkeen (Ikäneuvo) tavoitteena oli kehittää ja ottaa 
käyttöön pirkanmaalaisten tarpeisiin sovellettu keskitetty alueellinen 
asiakas-ja palveluohjauksen toimintamalli (KAAPO). Pirkanmaalta 
hankkeeseen osallistui 18 kuntaa. Hankkeessa keskityttiin kolmeen 
asiaan; puhelinneuvonta, lähitorit ja asiakasohjaus.  
Puhelinneuvonta (p. 040 733 3949) tarjoaa ikäihmisille ja heidän 
läheisilleen neuvontaa ja ohjausta, joka tukee ikäihmisten kotona 
asumista sekä asiakkaan elämäntilanteen ja palvelutarpeen arviointia.  
Lähitori Setori nokialaisten ikääntyvien asukkaiden kohtaamispaikka ja 
sen keskeinen tehtävä on monipuolinen hyvinvointia edistävä toiminta. 
Siellä on tarjolla myös palveluneuvontaa ja -ohjausta. 
Asiakasohjauksessa Nokialla työskentelee 4 asiakasohjaajaa. Heidän 
keskeinen tehtävä on asiakkaan ja verkoston kanssa laaja-alainen, 
yksilöllinen ja ratkaisukeskeinen palvelutarpeen selvittäminen, jonka 
keskiössä ovat asiakkaan omat voimavarat ja tavoitteet. Palvelutarpeen 
selvittämisen perusteella asiakkaan kanssa mietitään yhdessä hänen 
tarvitsemansa palvelut ja tuki. Asiakasohjaajat järjestävät tarvittavat 
palvelut, kirjaavat asiakassuunnitelman ja tekevät viranhaltijapäätökset. 

 
 

8. ILMOITUSASIAT  
 

a. IKÄIHMISTEN ULKOKUNTOSALIN PÄÄTÖSESITYS 
Uusi tarjous ulkokuntosalilaitteista saatu vanhusneuvoston 
kokouksen 24.9.2018 päätöksen mukaisesti. Kompan Oy:n 
tarjous laitteista on 20 948,00 € (alv 0%) ja asennus 9 950,00 €. 

b. TALOUSARVIO 2019 KIRJATUT HINNANKOROTUKSET 
Talousarvioesitykseen 2019 on kirjattu ikäihmisten palveluihin 
kohdistuvia hinnankorotuksia seuraavasti; uudet hinnat ovat 
kotiin kuljetettaviin aterioihin (8,00€) ja tehostetun 
palveluasumisen vuorokauden aterioihin (13,50€).  

c. JONOTUSAJAT VANHUSPALVELUIHIN 010718-300918 
Ympärivuorokautinen hoiva 42 pv 
Omaishoito 23 pv 
Kotihoito 1-3 pv 



 
d. HUOLI-ILMOITUS 

Sähköinen huoli-ilmoituslomake on liitetty Nokian kaupungin 
nettisivuille. https://www.nokiankaupunki.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/ 
Tällä huoli-ilmoituksella voi kuka tahansa henkilö ilmaista 
huolensa ikäihmisestä. Täytetty lomake lähtee automaattisesti 
asiakasohjaajille. Vanhuspalvelulaki 980/2012 § 25 edellyttää 
viranomaisia tekemään ilmoitus. 

e. VOIMAA VANHUUTEEN -HANKKEEN JATKOHAKEMUS 
Voimaa vanhuuteen mentorointihankehakemus edellyttää 
kahden järjestön osallistumista ja aiesopimuksen 
allekirjoittamista. Nokian eläkeläiset ry ja Nokian voimisteluseura 
lupautuivat yhteistyöhön kaupungin kanssa tähän hankkeeseen.. 

 
 

9. MUUT ASIAT 
   
           Seuraava kokous järjestetään Vihnuskodilla 17.12 klo 14 alkaen. 

Klo 14:00 aloitetaan tutustumalla uuteen Vihnuskodin B-osaan. Kokous 
jatkuu Vihnuskodin juhlasalissa Joulukahvien merkeissä- 

 
 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:25 
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