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Pälkäneen kunnan vanhusneuvosto  
 
 

Kokousaika  4.9.2018 klo 10.55 - 12.00  
 
Kokouspaikka Kostiakoti (Asevelitie 4, 36600 Pälkäne), alakerran kokoustila  

HUOM. Ennen kokousta tutustuminen Onkkaalan Ikäpisteen toimin-
taan Pirtillä (Keskustie 1) klo 9-10. 

 
Osallistujat  Kirsi Saarinen, Pälkäneen seurakunta, puheenjohtaja 
  Pirkko Närvänen, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys 
  Paula Pihlava, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys 
  Pirjo Turunen, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys 
  Marjatta Savolainen, varajäsen, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys 
  Heleena Toikka, Pälkäneen seniorit ry 
  Marja Koppana, Pälkäneen seniorit ry 
  Heikki Heikkilä, Pälkäneen seniorit ry, varapuheenjohtaja 
  Tiina Kokkola, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus 
  Maria Aho, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus 

Mia Sorri, Pälkäneen kunta, vanhusneuvoston sihteeri  
 
Muut kutsutut Arja Kokkola-Ahava, Kostiakodin johtaja  
   
  
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 

1. Kokouksen avaus  
Varapuheenjohtaja Heikki Heikkilä toimii kokouksen puheenjohtajana Kirsi Saarisen ol-
lessa estynyt osallistumaan kokoukseen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.55.  
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Ehdotus: Hyväksytään esityslista. 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Ehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

5. Kostiakodin toiminta 
Kostiakodin johtaja Arja Kokkola-Ahava kertoo Kostiakodin toiminnasta. 
Ehdotus: Merkitään tiedoksi Kostiakodin johtaja Arja Kokkola-Ahavan esitys Kostiakodin 
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toiminnasta.  
Käsittely: Kostiakodin johtaja Arja Kokkola-Ahava esitteli ennen kokousta vanhusneuvos-
tolle Kostiakodin tiloja sekä kertoi Kostiakodin toiminnasta.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi Kostiakodin johtaja Arja Kokkola-Ahavan esitys Kostiakodin toi-
minnasta. 
 

6. Vanhusneuvoston vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio  
Ehdotus: Keskustellaan tulevan vuoden toiminnasta ja laaditaan esitys vanhusneuvoston 
määrärahatarpeesta vuodelle 2019.  
Päätös: Päätettiin järjestää keväällä 2019 terveys- ja hyvinvointimessut Kostia-areenalla. 
Ajankohtana 4.5., mikäli tila on tällöin varattavissa.  
Päätettiin esittää talousarvioon 1000 euron määräraha mahdollisia tutustumiskäyntejä 
(esim. Loppukiri Helsingissä) sekä asiantuntija-/luentopalkkioita varten. Lisäksi budjetoi-
daan vanhusneuvoston jäsenten matkakorvaukset, kokouspalkkiot, kokouskahvit sekä 
Kostia-areenan vuokra messuista.  
 

7. Lausunto maakunnallisen apuvälinekeskuksen perustamisesta ja toteutuksesta 
vuonna 2019 
Kunnanhallitus on pyytänyt vanhusneuvostolta lausuntoa 28.8.2018 mennessä maakun-
nallisen apuvälinekeskuksen perustamisesta ja toteutuksesta vuonna 2019. Vanhusneu-
voston toimintasäännön mukaisesti vanhusneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja sihteeri ovat laatineet lausunnon asiasta. Vanhusneuvoston jäseniltä pyydettiin asiaan 
kommentteja 22.8. mennessä. 
Ehdotus: Merkitään tiedoksi vanhusneuvoston lausunto maakunnallisen apuvälinekes-
kuksen perustamisesta ja toteutuksesta vuonna 2019. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi vanhusneuvoston lausunto maakunnallisen apuvälinekeskuk-
sen perustamisesta ja toteutuksesta vuonna 2019 

 
8. Muut asiat  

a. Vanhusneuvostosta ja sen toiminnasta tulisi tehdä juttuja ja tiedottaa Sydän-Hä-
meen lehdessä, jotta toiminta tulisi laajemmin tutuksi. 

b. Keskusteltiin aloitteen tekemisestä siitä, että kunta hankkisi kaikille ikäihmisille liu-
kuesteet kenkiin. Tällä voitaisiin ennaltaehkäistä kaatumisia liukkailla keleillä ja 
kannustaa ihmisiä omaehtoiseen liikkumiseen. Tapaturmien vähetessä myös sai-
raanhoitomenoissa säästettäisiin. Päätettiin, että vanhusneuvosto jatkovalmistelee 
asiaa.  

c. Yhteiskoulun auditorioon ei pääse pyörätuolilla. Todettiin, että asia on harmillinen 
mutta liuskan rakentaminen on käytännössä mahdotonta. 

d. Vanhusneuvosto esitti huolensa Satumetsään johtavan Lastenlinnantien kunnosta. 
Tietä ei ole päällystetty, mistä syystä liikkuminen ja Satumetsän asukkaiden ulkoi-
luttaminen on hankalaa.  

e. Vanhusneuvoston ja seurakunnan/diakoniatyön yhteistyötä tulisi kehittää. Päätet-
tiin, että kutsutaan diakoniatyöntekijät johonkin seuraavista kokouksista kertomaan 
diakoniatyöstä ja pohditaan yhdessä yhteistyömahdollisuuksia. 

f. Tapahtumia: 9.9. Vanhemman väen kirkkopyhä Luopioisissa ja 14.10. Onkkaa-
lassa 70- ja 75-vuotiaiden syntymäpäiväkahvit. Kumpaankin tilaisuuteen saa osal-
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listua auttamaan esim. tarjoiluissa. 9.10. puuropäivä Luopioisten seurakuntakes-
kuksessa.  

 
9. Seuraava kokous  

Ehdotus: Seuraava kokous on sovittu pidettävän 14.11. Luopioisissa: klo 9-10 tutustumi-
nen Ikäpisteen toimintaan Seuratalolla ja sen jälkeen kokous Kukkiakodolla klo 10.30. 
Vanhusneuvoston sihteeri on ollut yhteydessä Kukkiakotoon ja Kukkiakodolle kokoustilo-
jen puutteen vuoksi kokousajaksi sopii vain iltapäivä klo 13-15. Päätetään seuraavan ko-
kouksen aika ja paikka. 
Päätös: Päätettiin pitää seuraava kokous 14.11. klo 13-15 Kukkiakodolla. 
 

10. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.  
 
 
 
 
Paikka ja aika  
 
 
 
 
Heikki Heikkilä   Mia Sorri 
kokouksen puheenjohtaja  sihteeri 
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