
PUNKALAITUMEN VANHUSNEUVOSTO 
KOKOUSMUISTIO 4/2015 
 
Aika Tiistaina 3.9.2015 klo 16.00-17.20 
Paikka  Palvelukeskus Pakari 
Läsnä Alakerttula-Leppänen Katja 

Anttila Katariina 
Juhe Isto 
Karppanen Pekka 
Lintukangas Aarre 
Madekivi Sirkka 
Nieminen Aino 
Pitkänen Marita, Sotesi 
Välläri Hilkka 
 

1 §  Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Pekka Karppanen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 

 
2 §  Läsnäolijat 
 Todettiin läsnäolijat. 
 
3 § Työjärjestys 

 Asialista on lähetetty kutsun liitteenä. Päätettiin käsitellä ensin vanhustenviikon 
ohjelma pykälässä 5 ja Punkalaitumen keskustan kehittämishanke pykälässä 6. 

 
4 §  Edellisen kokouksen muistio 

Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen muistio.  
 Päätös 

Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen muistio. 
 

5 §  Vanhustenviikon ohjelma 
Vanhustenviikkoa vietetään 5.10. alkavalla viikolla. 8.10.2015 on kansallinen 
ikäihmisten liikuntapäivä.  
Sovittiin vanhustenviikon toimintapäiväksi torstai 8.10.2015 klo 13.30-15.30. 
Tilaisuus järjestetään Pakarin palvelukeskuksen ruokasalissa ja ulkoliikunta Pakarin 
piha-alueella. 
Päivän ohjelma: 
- Hartaus, seurakunnan edustaja, Hilkka kysyy 
- kahvi, Sirkka kysyy kunnalta 
- musiikkia, Sirkka kysyy 
- liikunnallinen hetki sisällä, Katariina vetää 
- ulkoliikuntaa Pakarin palvelukeskuksen pihapiirissä; pelejä. Eläkeliitto hoitaa 

ulkopelejä 
- avoin kaikille ikäihmisille 
- lehti-ilmoitus, Marita kysyy Oililta 
 

 



Päätös 
Päätettiin järjestää vanhustenviikon toimintapäivä Pakarin palvelukeskuksella 
torstaina 8.10.2015 klo 13.30-15.30. 
 

6 § Punkalaitumen keskustan kehittämishanke 
 Katja Alakerttula-Leppänen esitteli Punkalaitumen keskustan kehittämishanketta. 

Asukastilaisuus on järjestetty 18.8. Tavoitteena on TB:n aukion ja rannan 
kunnostaminen, kunnan näkyvyyden lisääminen ja elinkeinoelämän kannustaminen. 

 Parhaillaan tehdään pohjasuunnitelmaa; aukiolle tulee asfaltointi, viheralueet, 
valaistus, ilmoitustaulu, tapahtuma-alue, toiminta-alue, parkour-välineitä, penkkejä, 
maamerkki. Alueesta kehitetään viihtyisä kuntalaisten olohuone. Rantaan on 
suunnitteilla pohja- ja vihersuunnitelma: raivaus, kevyenliikenteen väylä ja polku, 
laituri, penkit, sillat, viihtyisä rantabulevardi. Suunnitelmat tehdään ja luvat haetaan 
syyskuun aikana. Maansiirtotyöt ja raivaus käynnistetään syksyllä. Nimikilpailu on 
käynnissä 18.8.-1.12.2015. Viimeistelyt ja hankinnat tehdään kevään aikana ja 
Juhannuksena 2016 pidetään avajaiset. Rahoitusta hankkeeseen on 160 000 
Joutsenten reitiltä, yksityisen rahoituksen osuus on 5 200 euroa. Keskusteltiin 
keskustan kehittämishankkeesta. Todettiin, että myös vanhukset on huomioitu 
suunnitelmissa. Toiveita voi välittää vielä Katja Alakerttula-Leppäselle 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi Katja Alakerttula-Leppäsen esitys Punkalaitumen keskustan 
kehittämishankkeesta. 
 

§ 7 Muut asiat 
Puheenjohtaja esitteli vanhusneuvostolle tulleen kutsun seminaariin Ikäihmisten 
palvelut ja hyvä arki 28.9.2015 klo 12.30. Tilaisuuden järjestäjä on Suomen 
Senioriliike. Todettiin, että tällä kertaa vanhusneuvosto ei osallistu seminaariin. 
 
Turvapaikan hakijoista Punkalaitumella 
Keskusteltiin siitä, millaisia kokemuksia ikäihmisillä on turvapaikanhakijoista. 
Vanhustentaloilla on 8 perhettä, mitään häiriötä alueella ei ole ollut. 
Vastaanottokeskuksessa on noin 300 turvapaikanhakijaa.  
Päätös 
Merkittiin tiedoksi 

 
§ 8 Seuraava kokous 
 Torstaina 19.11.2015 klo 16.00 
 
§ 9 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.20 
 
 
Punkalaitumella 3.9.2015 
 
 
Pekka Karppanen  Marita Pitkänen 
puheenjohtaja  sihteeri 


