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1. Läsnäolijat 

Vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet, läsnäolijat 

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet  

Haapsamo Sinikka, puheenjohtaja on Hakamäki Riitta ei 

Lapisto Ossi on Pullola Ulla ei 

Virtanen Sirkka-Liisa on Valkjärvi-Nystedt Pirjo ei 

Saari Seppo ei Kleemola Kaisa ei 

Haljoki Irja  on Tyhjä ei 

Huostila Anja on Granat-Tapaila Asta on 

Hämäläinen Juhani ei Peltola Matti ei 

Kumpulainen Sinikka ei Kumpulainen Erkki ei 

Karisto Heikki on Anttonen Marja ei 

 

Vanhusneuvoston muut läsnäolijat  

Savijoki Kaija-Leena, sote-lautakunnan puheenjohtaja on 

Nyholm Pentti, sote-lautakunnan edustaja on 

Kylliäinen Kylli, sihy-lautakunnan edustaja on 

Lehtonen Irmeli, kaura-lautakunnan edustaja on 

Repo Pentti, ikäihmisten vaikuttajaraadin edustaja on 

Tuominen Riitta, vanhusneuvoston sihteeri on 

Jari Pekuri, strategiapäällikkö on, poistu 12.50 

2. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

Ehdotus: Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat. 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja sihteeri totesi läsnäolijat.  

 

3. Asialistan hyväksyminen ja käsittelyjärjestys 

Ehdotus: Hyväksytään asialista ja käsittelyjärjestys.  

Päätös: Asialista ja käsittelyjärjestys hyväksyttiin.  
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4. Lapsiystävällinen Hämeenlinna ohjelmatyö 

Strategiapäällikkö Jari Pekuri on ollut mukana vetämässä ja koordinoimassa Lapsiystävällinen 

Hämeenlinna ohjelmatyötä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjelman 8.2.2021 kokouksessaan. 

Ohjelma on esityslistan liitteenä 1 ja 2.  

 

Ehdotus: Kuullaan Jari Pekurin esitys Lapsiystävällinen Hämeenlinna ohjelmatyön tekemisen 

prosessista ja ohjelmatyön etenemisestä.  

 

Päätös: Jari Pekuri esitteli Lapsiystävällinen Hämeenlinna ohjelmatyön valmistelun tapoja ja 

mukanaolijoita, ohjelma sekä Pekurin esitys on liitteinä 1, 2 ja 4. Ohjelmatyötä tehtiin siten, että 

mukana oli monia eri osapuolia. Kun ohjelma on valmis sitä lähdetään toteuttamaan 

seuraavallakin valtuustokaudella eteenpäin siten, että ohjelmatyön etenemistä seurataan 

väliarvioinnein. Vanhusneuvosto keskusteli ohjelmatyöstä ja siitä nousseista ajatuksista. Todettiin, 

että tapa, jolla lapsiystävällinen Hämeenlinna tehtiin oli hyvä, koska siinä oli mukana on paljon eri 

toimijoita ja edustus eri kaupungin toimielimistä. Todettiin myös että lapsiystävällisessä 

Hämeenlinnassa on paljon sellaisia asiakokonaisuuksia, jotka ovat yhteisiä ikäihmisten kanssa; 

näistä mainittiin varsinkin asukasystävällinen ympäristö sekä yksinäisyys/sosiaaliset suhteet.  

 

5. Ikäihmisten vaikuttajaraadin terveiset 

Ehdotus: Kuullaan Ikäihmisten vaikuttajaraadin terveiset. Viestintäsuunnitelman eteenpäin 

viemisen toimenpiteet. Sote-muutoksen valmistelun tilannekatsaus ikäihmisten näkökulmasta.  

 

Päätös: Ikäihmisten raati on työskennellyt yhdessä vanhusneuvoston työjaoston kanssa koko 

korona-ajan ja vienyt asioita eteenpäin. Ikäraadin eri työryhmät ovat työstäneet asioita eteenpäin, 

varsinkin viestintäryhmä on ollut aktiivinen. Asioissa on menty eteenpäin on, valmistumassa on 

ehdotus ikääntyneiden navigaatiosivun kehittäminen kaupungin verkosivuille, työssä mukana 

vahavasti viestintäyksikkö. Viestintätyöryhmä on lähettänyt perin juurin syvällisesti työstetyn 

suunnitelman eteenpäin ja sitä käsitellään piakkoin. Uusi sivu julkaistanee toukokuun aikana, 
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julkaisun jälkeen navigaatiosivua työstetään edelleen koko vuoden ajan sivuja koko ajan 

parantaen. 

 

Pentti Repo kertoi vanhusneuvostolle ajankohtaista tietoa maakunnan sote-muutoksen 

valmistelusta.  Valmistelu Hämeen Liitolle palkattujen työntekijöiden avulla etenee ja käynnissä on 

8 osaprojektia. Osaprojektit etenevät asia kerrallaan vieden valmistelua eteenpäin. Hankkeeseen 

kuuluu myös erilaisia seminaareja, joihin osaan pääsee mukaan myös asioista kiinnostuneet 

kuntalaiset.  

 

6. Lautakuntien edustajien terveiset 

Ehdotus: Lautakuntien edustajat kertovat terveiset lautakuntien kokouksista.  

- kotihoidon järjestämisvaihtoehdot, päätöksen taustojen pohdita, miten vanhusneuvoston 

lausunto on huomioitu prosessissa 

o vanhusneuvoston ja ikäraadin laatima lausunto oli mukana lautakunnan 

päätöksenteossa muun selvitysmateriaalin mukana. Päätöksenteossa punnittiin eri 

ratkaisujen vaikutusten arvioinnin kautta ratkaisua, taloudelliset ulottuvuudet eivät 

olleet ainoa tekijä. Lautakunta päätti, että ei osaulkoista yhtä aluetta, vaan 

kehitetään palveluseteliä, joka on kaikkien asiakkaiden valittavissa kaupungin 

alueella.  

- hyvinvointikertomuksen, vanhusneuvoston lausunnon huomioiminen päätöksenteossa 

o vanhusneuvoston lausunnossa todettiin mm. että hyvinvointikertomus on aika 

raskassoutuinen ja että ikääntyneiden näkökulma ja ääni ei siitä kovin hyvin kuulu. 

Todettiin että raportoinnissa taustatilastoineen on vielä kehitettävää.  

- Sote-muutoksen ikäihmisten näkökulmasta 

o muutoksessa ja sen valmistelussa olisi tärkeä ottaa huomioon se, että mistä kukin 

saa tarvitsemansa palvelun, kun tarpeen aika tulee; eli mistä haen apua tarpeeseen.  

Sihy- ja kauralautakuntien osalta Kylliäinen ja Lehtonen totesivat molemmat, että taloudellinen 

tilanne on yhäti haastava, vaikka molemmissa lautakunnissa vuoden 2020 tilinäätös oli hyvä. 

Palveluihin vastaaminen oikealla tavalla on aina haasteellista. Kauran osalta on paljon totetuvia 

katusaneerauksia tälle vuodelle ja kotihoidon pysäköintitunnukset otetaan käyttöön 1.6.2021.  
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Päätös: Kuultiin lautakunnan edustajien terveiset lautakuntien kokouksista.  

 

7. Muut asiat ja vanhusneuvoston jäsenten esiin nostamat asiat 

Ehdotus: Käydään alla olevat muut asiat läpi. Näiden lisäksi vanhusneuvoston jäsenet ja muut 

osallistujat voivat nostaa esiin muita ajankohtaisia asioita. 

 

- Uuden vanhusneuvoston valinnan prosessin eteneminen.  

o sihteeri työstää asiaa eteenpäin, uusi vanhusneuvosto saa käyttöönsä myös 

koosteen kyselyn tuloksista sekä pohdittavakseen vanhusneuvoston 

toimintasäännön päivittämisen 

- Skenariotyön jatko ja ikäihmisten huomioiminen työssä. Prosessi alkaa 15.4.2021, mukana 

erilaisia testiperheitä. Sihteeri tiedustelee, että onko testiperheissä mukana ikääntynyttä 

perhekuntaa.  

- Vanhusneuvoston toimintakertomuksen valmistelu, yhtenä osana kyselyn tulosten 

huomioiminen sekä tiekartta uudelle vanhusneuvostolle nyt käynnissä olevista 

yhtiestyöprosesseista sekä toiminnoista, joissa on vanhusneuvoston edustaja mukana 

o sihteeri valmistelee asiaa eteenpäin seuraavaan vanhusneuvoston kokoukseen 

- - Kotitv on aloittanut toimintansa. Lisää tietoa uudesta tv-kanavasta löytyy verkkosivuilta: 

www.kotitv.fi, www.kuntoakansalle.fi 

 

Päätös: Vanhusneuvosto keskusteli asioista nopeasti, toimenpiteet esitetty llä.  

 

8. Menneet tapahtumat 

Menneet tapahtumat: 

- Anja Huostila: Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikenteen työpaja 

- Anja Huostila: Liikenneturvallisuustyöryhmän kokous 

- Sirkka-Liisa Virtanen Haastattelu NHG:n asiakaslehdessä aiheesta " Ikäihmisten 

palveluasumisen elämänlaatu - hoivan vaikuttavuus keskiöön" 

- Sirkka-Liisa on ollut kaupungin vaalivideolla haastattelussa, on tulossa kaupungin 

verkkosivulle 

http://www.kotitv.fi/
http://www.kuntoakansalle.fi/
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- Sinikka Haapsamo yhdessä Anja Huostilan ja Sirkka-Liisa Virtasen kanssa mukana 

ammattikorkeakoulun videoklipissä, video tulee olemaan osa opiskelijoiden 

oppimismateriaalia. Aiheena miten Sote-muutos vaikuttaa ikäihmisiin ja varsinkin 

vanhusneuvostoon 

- Ossi Lapisto, järjestöneuvottelukunnan kokous pidetty, uuteen Ossi ja Sirkka-Liisa valittu 

varajäseniksi uudelle kaudelle 

- työjaosto on kokoontuneet yhdessä koko korona ajan aktiivisesti valmistellen mm. 

lausuntoja hyvinvointikertomuksesta ja kotihoidon järjestämisvaihtoehdoista, viestinnästä.  

Ossi Lapisto ollut mukana työjaoston kokouksissa.  

 

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi.  

 

9. Vanhusneuvoston kokoontumiset kevätkaudella 2021 

Ehdotus: Seuraava kokous pidetään 26.5.2021 kello 12.00. Kokoukseen lähetetään teams-linkki, 

mutta tilanteen niin salliessa voidaan kokoontua yhteen.  

Päätös: Tämän vanhusneuvostokauden viimeinen kokous pidetään 26.5.2021 kello 12.00.  


