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 Vanhusneuvoston kokous 

 

 

Aika Keskiviikko 24.8.2022 klo 10-12 

 

Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali 

 Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen 

 

Paikalla: Pentti Kirkkola pj  

 Marja-Leena Puntila  

 Hanna Syrjälä   

 Tuija Kujansuu 

Siru-Liina Ollula 

Emmi Romppainen 

Mika T. Rantala 

 Katriina Jokinen siht.  

 

Poissa:  - 

  

 

Asiat  

 

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen  klo 9.57.  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

2. Edellisen kokouksen 9.6 pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

3. Ikääntyneiden asumistarpeet Jokioisilla 

 

Mika T Rantala alusti kunnassa tehtyjä toimenpiteitä ikääntyneiden asumisessa 

historiasta nykypäivään. Nykyisistä asumistarpeista ei ole kuntalaisille mitään 

kyselyä tehty. Kunnassa on yhteen kerrostaloon laitettu hissi, Latovainiossa on 

ollut rivitalohuoneisto ja alustavassa suunnittelussa on ollut uusi kerrostalo Joki-

oisten keskustaan 2-4 vuoden aikajänteellä.  

Mahdollista on, että kuntalaiset eivät tiedä/ löydä näitä liikkumisrajoitteisillekin  

soveltuvia /lähellä keskustaa olevia asuntoja, koska niitä ei ole erikseen mainos-

tettu. Kunta kerää yhteen ja informoi niistä jatkossa enemmän. 

 

Asiasta jos toisesta käytiin vilkasta keskustelua yli tunti. 

Vanhusneuvosto on tehnyt v2019 aloitteen kuntaan palkattavasta työntekijästä, 

joka toimisi ennaltaehkäisevässä mielessä ikääntyneiden apuna niissä tehtävissä, 
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joissa eivät kuulu esim. kotihoidon tai sosiaalitoimen tehtäviin. Asia on kunnassa 

ollut vireillä ja se tulee tulevaisuudessa keskustelun alle. Asiaa ei ole haudattu. 

Puheeksi tuli myös kylätaksitoiminnasta aktiivinen tiedottaminen. Nyt toiminta 

on harvojen ihmisten tiedossa. 

 

4. Vanhusten viikon pääjuhla ma 3.10.2022 

 

Paikkana seurakuntasali. Juhlapuhujana on emeritusprofessori Juhani Lehto. Mu-

siikkiesityksiä. Kahvitus.  

Vanhustenviikon juhlatoimikunta kokoontuu 30.8 kello 14.15 ja suunnittelee vie-

lä muuta ohjelmaa ko viikolle.  

 

5. Voi hyvin Hämeessä- seminaari 21.9.2022 Hml Raatihuoneella             

klo 8.30-13 

 

Marja-Leena Puntila osallistuu ja hänet on sinne ilmoitettu. 

 

6. Seudullinen vanhusneuvoston kokous on 14.9. Klo 14, Tammelan       

valtuustosalissa 

 

Kaikki osallistuvat. Uusia kysymyksiä ei Annukka Kuisminille tullut. 

 

7. Seuraava kokous ma 14.11.2022 kello 9 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________                _______________________ 

 Pentti Kirkkola    Katriina Jokinen 

 puheenjohtaja    sihteeri 

 


