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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika:  Maanantai 10.10.2022 klo 13.00-15.00 
 
Paikka: Kirjastotalo Virta, ryhmätyötila Eepe, 3.krs. 
 
Läsnä: Lönnqvist Hans, puheenjohtaja  

Honkaniemi Matti  
Juvonen Heidi 
Kotiranta Ilkka  
Lämsä Eero klo 14.15 saakka 
Mörö Rauno klo 14.15 saakka 
Peura Pirkko  
Toikka Anneli  
Veijola Mervi  
Pukuri Tarja 
Rautalin Marjatta 
Minna Riekkola, siht. 

 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

 
2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
-edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin 

 
3. VANHUSTEN VIIKON KUULUMISET 

Vanhusten viikon suunnitteluryhmän palautekeskustelussa todettiin, 
että viikon ohjelma oli monipuolinen ja osallistumismahdollisuuksia 
koko viikon ajalle.  Ilkka Kotiranta toi tiedoksi kuntalaispalauteen, jossa 
todetaan Nokialla olevat runsas ohjelma verrattuna muihin lähikuntiin.  

 

Kulttuuripalveluihin saapuneissa yksittäisissä yleisöpalautteissa 
kaivattiin Mummodiscoja, ohjelmaa Siuroon ja kuljetusta keskustan 
tapahtumiin. Myös vanhustenviikon juhlan etälähetystä kiiteltiin 
verkkokeskusteluissa.  

 
Tapahtumissa oli tasaisesti osallistujia, vaikka vesisade rokotti joidenkin 
päivien kävijämääriä.  
- Setorin ohjelma, 170  

- Metsäkirkko, 50  
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- Virran Senioripäivä, 40  

- Luontopolku, 12  

- Vanhustenviikon juhla, 150  

- Ikääntyneiden ulkoilupäivä, 20  

- Ikääntyneiden uintipäivä, 121  
 

Yhteensä 563, yhteismäärään lisätään myöhemmin vielä alla olevat:  
- Vanhustenviikon juhlan etäosallistujat, Nokian Uutisten livelähetys,  

- Päivätanssit Vihnuskodilla talon asukkaille 

• kulttuuripalveluissa selvitetään osallistujamäärää  
 
Vanhusneuvosto ehdottaa ensi vuodelle ikämessuja, ne ovat olleet 
tauolla koronan vuoksi pari viime vuotta.  Vanhusneuvosto toivoisi myös 
riittävää koordinointia viikon ja erityisesti juhlan järjestelyissä, näin 
ohjelmasisältöjä ja juhlatilan järjestelyitä saadaan tarkemmin 
suunniteltua. Seuraavan vuoden vanhusten viikon suunnittelu 
aloitetaan keväällä2023 ja pääjuhlan ajankohta on 4.10.2023. 
 

 
4. FT RIKU KEISALAN EHDOTUS POUTUNPUISTON 

ULKOKUNTOSALILAITTEISTA 
Nokialaisten ikäihmisten käyttöön tarkoitettujen perintövarojen 
käytöstä on keskusteltu Vanhusneuvostosta ja on päätetty tehdä esitys 
ikäihmisille suunnatun ulkokuntosalin rakentamisesta Poutunpuistoon. 
Mika Lehtinen on käynyt esittelemässä hanketta Vanhusneuvostolle ja 
ft Riku Keisala on tehnyt ehdotuksen Poutunpuistoon sijoitettavista 
laitteista. 
 
Vanhusneuvoston yhteisen keskustelun perusteella päätetään valita 
Keisalan valitsemat kuntoilulaitteet Poutunpuistoon. Vanhustyön 
johtaja tekee esityksen perusturvalautakunnalle sekä 
kaupunginhallitukselle Vanhusneuvoston keskustelun mukaisesti. 

 
5. MERVI VEIJOLAN PUHEENVUORO 

HYVINVOINTIVALTUUSTOTYÖSKENTELYSTÄ 
Mervi Veijola kertoi hyvinvointivaltuuston työskentelystä sekä 
tarkemmin monialavaliokunnan valmistelutyöstä. 
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Sovittiin, että jatkossa Mervi kertoo lyhyesti valmistelutyön 
etenemisestä ja siihen liittyvistä asioista vanhusneuvostolle 
kokouksissa.  

 
6. VANHUSNEUVOSTON JÄSENTEN OSALLISTUMINEN 

LAUTAKUNTATOIMINTAAN 
Edellisessä kokouksessa keskusteltiin ikäihmisten 
vaikutusmahdollisuuksista vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin. Onko 
mahdollisuutta olla mukana lautakunnissa, jos käsiteltävänä on 
ikäihmisiä koskevia asioita? Mitä ovat lautakunnat, joissa tällaisia 
päätöksiä tehdään? 
 
Perusturvalautakunnan toiminta tulee päättymään ja 
lautakuntatyöskentelyä ollaan järjestämässä uudelleen tietyin osin. 
Vanhusneuvosto jatkaa keskustelua lautakuntatyöskentelystä v. 2023 
keväällä.  

 
7. MIELIMUSIIKKI KUNTOUTTAA - MUISTIA VOI VAHVISTAA 

MUSIIKIN AVULLA! -TAPAHTUMA 
SPR vuokraa tiloja eri yhdistyksille, yksi on muistiyhdistys. Heillä on 
tapaaminen kerran kuussa ja ovat lähtemässä mukaan tähän kampanjaan. 
Muistikahvilat ovat Pirkanmaan Muistiyhdistyksen ja sen paikallisjärjestöjen 
järjestämiä tilaisuuksia, 8.11.2022 tulossa Nokialle.  
 
Muistikahvilassa kerrotaan, miten musiikki vaikuttaa muistiin ja aivoihin ja 
annetaan vinkkejä siihen, miten musiikkia voi käyttää itse, läheisen kanssa tai 
vaikkapa vapaaehtoistyössä. Osallistujat pääsevät myös laulamaan ja 
soittamaan yhdessä.  

 
8. MUUT ASIAT 

Keskustelimme vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävän jatkosta. 
Jatkoa pidetään tärkeänä, tehtävänkuvaan on hyvä liittää kuntiin jäävän 
asumisneuvonnan tehtävät sekä ilman sote-palvelua olevien 
Nokialaisten matalan kynnyksen tehtävät. 
 
Vanhusneuvosto ehdottaa, että tehtävänkuvaa tarkennetaan ja tehdään 
esitys tehtävän jatkumisesta jatkossa, joko vapaa-aikapalveluiden 
työntekijänä tai vielä ensi vuoden ajan perintövaroilla.  

 
9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


