
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hämeenlinnan kaupungin 
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Vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet, läsnäolijat: 

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet  

Sirkka-Liisa Virtanen Kyllä Aili Virkki Kyllä 

Antti Leinikka Kyllä Salme Heijari Kyllä 

Veijo Virtanen Kyllä Hannu Hakala Ei 

Marjatta Toivonen Kyllä Sirkka-Liisa Puhakka Kyllä 

Heikki Koskela Kyllä Timo Kuosmanen Ei 

Risto Autio Ei Leena Pietilä Kyllä, saapui 

13.15 

Riitta Hakamäki Kyllä Seppo Somerkallio Ei 

Pekka Sillanpää Kyllä Liisa Vuorela Kyllä 

Sirkku Vesanen Kyllä Tapani Antikainen Ei 

 

Vanhusneuvoston muut läsnäolijat  

Sosiaali- ja terveyslautakunta, puheenjohtaja Karoliina Frank Ei 

Sosiaali- ja terveyslautakunta, Sirpa Laakso Ei 

Kaupunkirakennelautakunta, Leena Suojala Ei 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, Kalle Virtanen Kyllä 

Repo Pentti, ikäihmisten vaikuttajaraadin edustaja Kyllä 

Tuominen Riitta, vanhusneuvoston sihteeri Kyllä 

 

1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja sihteeri toteaa läsnäolijat. 

 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi syyskauden ensimmäiseen 

kokoukseen. Sihteeri totesi läsnäolijat.  

 

2 Asialistan hyväksyminen ja käsittelyjärjestys 

Ehdotus: Hyväksytään asialista ja käsittelyjärjestys. 
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Päätös: Asialista ja käsittelyjärjestys hyväksyttiin.  

 

3 Ikäihmisten vaikuttajaraadin terveiset 

Ehdotus: Ikäraadin puheenjohtaja Pentti Repo kertoi ikäraadin ajankohtaiset terveiset. 

 

Päätös: Ikäraadilla on neljä teemaa, joiden parissa raati jatkaa edelleen. Teemat ovat hyte 

(syyskuu), ikäihmisten asuminen (lokakuu), sote-uudistus (marraskuu). Joulukuussa on teemana 

kulunut vuosi 2022. Hyte ja ikäihmisten asumiseen liittyvistä teemoista järjestetään tilaisuudet, 

joista tarkempi tieto muistion kohdassa 8. Tilaisuuksiin toivotetaan myös vanhusneuvosto 

runsasjoukkoisena mukaan.  

 

4 Lautakuntien edustajien terveiset 

 

Ehdotus: Kuullaan lautakuntien edustajien terveiset kokouksista. Luottamustoimielimien asialistat 

ja pöytäkirjat löytyvät kaupungin verkkosivuilta. 

https://hameenlinna.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm 

 

Päätös: Kalle Virtanen kertoi kuulumisia sihy-lautakunnasta. Sihyn isona teemana on nyt 

suunnitella hyvinvointia- ja terveyttä edistävän toiminnan käytäntöjä vuodelle 2023 

kaupunkistrategian mukaisesti. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toiminta sivistys ja hyvinvointi-

toimialan alaisuuteen aikaisempaa selvemmin, soten siirtyessä hyvinvointialalle. Hyte käsittää ensi 

vuodesta kaikkien ikäryhmien hyvinvoinnin lisääntymisen. Ensi vuotta koskien talous tuottaa 

edelleen haasteita, joita pyritään ratkaisemaan. 

 

Veijo Virtanen on sote-lautakunnan kokouksessa varajäsenenä. Sote-lautakunnan kokouksessa 

käsittelyssä ovat mm. arviointikertomus vuodelta 2021 sekä tilintarkastajan raportti vuodelta 

2021. Sote-lautakunta kokoukset on suunniteltu tapahtuvan syyskaudella kerran kuukaudessa. 

Sote-lautakunnan toiminta loppuu 2022 vuoden päättyessä  

 

https://hameenlinna.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm
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5 Vanhusneuvoston toimintakertomus, 

toimintavuosi 2021 – 2022 

Esitys: Vuonna 2021 käynnistyneen valtuustokauden vanhusneuvoston ensimmäinen 

toimintavuosi on takana. Vanhusneuvosto keskustelee ja hyväksyy toimintakertomuksen. 

Kertomus viedään edelleen tiedoksi lautakuntiin ja kaupunginhallitukseen. 

Toimintakertomusluonnos on liitteenä 1.  

 

Päätös: Toimintakertomus käytiin kokouksessa läpi. Toimintakertomus hyväksyttiin. Sihteeri tekee 

vielä tarvittavat pienet muutokset kertomukseen ja lähettää sen eteenpäin lautakunnille tiedoksi.  

 

6 Vanhusneuvoston palautekeskustelu 

toimintavuodesta 2021 - 2022 sekä seuraavan 

toimintavuoden suuntaviivat 

 

Esitys: Vanhusneuvostolla on valtuustokauden ensimmäinen toimintavuosi takanaan. Edessä on 

muutosten vuosi, kun hyvinvointialueiden toiminta käynnistyy 1.1.2023. Vanhusneuvostot jatkavat 

toimintaansa kunnissa, jonka lisäksi hyvinvointialueille tulevat omat alueelliset vanhusneuvostot.  

 

Vanhusneuvosto käy tässä kokouksessa arviointikeskustelua toiminnastaan edellisen 

toimintavuoden aikana sekä keskustelee tulevien vuosien teemoista. Vanhusneuvoston työjaosto 

toivoo, että kukin jäsen ja varajäsen pohtisi ennen kokousta seuraavien kysymysten kautta 

toimintaa ja teemoja 

 

Vanhusneuvoston toiminta ja teemat jatkossa? 

- mitä sinä tekisit toisin vanhusneuvoston toiminnassa 

- miten sinä olet kokenut vanhusneuvoston toiminnan 

 



 Hämeenlinnan kaupunki, vanhusneuvosto 5 (7) 

 Muistio 14.9.2022 

 

 

Mukaan kokoukseen ja keskusteluun toivotaan kaikkien osallistumista, sekä varsinaiset jäsenet ja 

varajäsenet ovat yhtäläisesti mukana keskustelussa ja arvioinnissa.  

Päätös: Vanhusneuvosto työsti pienissä ryhmissä kuluneen ensimmäisen vuoden kokemuksiaan ja 

tulevaisuuden ajatuksiaan annetun tehtävänannon kautta. Palautekeskustelun yhteenveto on 

liitteenä 2.  

 

7 Vanhusneuvoston edustajat eri ryhmiin 

- Sihteeri on koonnut ja täydentänyt taulukon vanhusneuvoston edustajista eri työryhmissä. 

Täydennetään listaa tarvittaessa. Lista on liitteenä 3.  

- Ikäraati järjestää yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa kaksi teematilaisuutta, joihin 

kutsutaan vanhusneuvosto mukaan. Hyteä ja Meikä-hanketta on käsitelty 

vanhusneuvoston kokouksissa kevätkaudella 2022.  

o 5.10.2022 kello 16.30 alkaen Valtuustosali Hyte ja strategiapäällikkö Jari Pekuri. 

Kaupunginvaltuusto käsittelee hyvinvointia ja terveyttä edistävän suunnitelman 

kokouksessaan 3.10.2022 

o 27.10.2022 kello 16.00-17.30 Wetterin auditorio, Meikä asuu missä haluu-

hankkeen yleisötilaisuus, vetäjänä on projektipäällikkö Katariina Välikangas. 

 

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi.  

 

8 Muut asiat ja vanhusneuvoston jäsenten esiin 

nostamat asiat 

- Meikä asuu missä haluu-hankeen kuulumiset 

- Pysyvä koti - muuttuvat palvelut -hanke -hankeen kuulumiset 

- Aluevaltuuston kokousten kuulumiset ja ajankohtaiset asiat hyvinvointialueelta 

o vanhusneuvoston jäsen, aluevaltuutettu Antti Leinikka kertoi, että ensimmäinen 

aluevaltuuston kokous on tulossa 20.9.2022. Leinikka kertoi, että alueellisen 

vanhusneuvoston toimintasäännön työstäminen on vielä kesken, ja päätös siitä 
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saattaa mennä ensi vuoden alkuun. Aluevaltuutetuille on pidetty seminaari, jossa 

on käsitelty asiana sitä, miten yhdistykset ovat mukana toiminnassa 

hyvinvointialueen aikana. Seminaarissa on ollut mukana Kanta-Hämeen alueella 

toimivien yhdistysten edustajia. Yhdistysten suurena huolena on rahoituksen 

jatkuvuus. Hyvinvointialueella pohditaan, miten alueen kuntien yhdistyksille 

antamat avustukset harmonisoidaan hyvinvointialuella. Leinikka totesi myös, että 

yhteistyörakenteiden suunnittelu julkisen sektorin ja yhdistysten välillä ovat vielä 

alkutekijöissään.  

- Hämeen Sanomien Ikänurkka kirjoittajat on sovittu syksylle 2022. Ikänurkka ilmestyy 

syyskaudellakin kerran kuussa. 

- Oma Hämeen osallisuusverkoston maakunnallinen tapaaminen oli Lopella 25.8.2022, 

paikalla olivat S-L Virtanen, Veijo Virtanen ja Pentti Repo. Materiaali lähetetty 

vanhusneuvoston jäsenille.  

- Yli 55-vuotiaat Hämeenlinnalaiset ja ilmastosiirtymä, viitekehys ja kyselyn tulokset. 

Juvonen Eeva-Liisa, Hämeenlinnan kaupunki. Yhteenveto diat: Yli 55 vuotiaiden 

ilmastovalinnat (liitteenä 4 ja 5) 

- HVA:n valmistelijat ovat pyytäneet kommentteja HVA:n vanhusneuvoston 

toimintasääntöluonnokseen, joka tehtiin 2018.  Kommentit on pyydetty lähettämään 

Sirkka-Liisa Virtaselle 23.9.mennessä. Toimintasääntöluonnos on lähetetty 

vanhusneuvoston jäsenille 

- Vanhusneuvostopäivä 2022: Vanhusneuvostot uusissa yhteiskunnallisissa rakenteissa. 

Ikääntyvien digiosallisuus, Asumisen ennakointi ja varautuminen sekä Hyte-työ kunnissa ja 

hyvinvointialueilla. Aika: Ke 2.11.2022 9.00-15.30, Paikka: Scandic Park, Helsinki / Verkko-

osallistuminen. Neuvostosta saa osallistua paikan päälle 1-2 henkeä, etäosallistujien 

määrää ei ole rajoitettu. Sovitaan osallistujat. Kokouksessa ei ilmennyt halukkaita 

lähtemään paikan päälle Helsinkiin. Etäyhteyden kautta päiville osallistuvia ilmoittautui. 

Kukin halukas ilmoittautuu itse etäkokoustajaksi päiville.  

 

Ehdotus: Vanhusneuvoston jäsenet voivat nostaa keskusteluun asioita.  

Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.  
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9 Vanhusneuvoston syksyn 2022 kokoukset 

- 14.9.2022, klo 13.00 - 15.00, Raatihuone valtuustosali, arviointikeskustelun vuoksi 

läsnäolokokous 

- 12.10.2022, klo 13.00 - 15.00, Raatihuone valtuustosali (tai Teams-kokous) 

o Katsaus hyvinvointialuevalmisteluun, Marjo Kollanen, Sari Valaja-Jokinen 

- 9.11.2022, klo 13.00 - 15.00, Raatihuone valtuustosali (tai Teams-kokous) 

o Päivi Joenmäki, Liikkuva Hämeenlinna-ohjelma, luonnosvaiheen ohjelma 

- 14.12.2022, klo 13.00 - 15.00, Raatihuone valtuustosali (tai Teams-kokous) 

 

Ehdotus: Merkitään asiat tiedoksi.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi lisäyksellä, että lokakuun kokouksessa käsitellään hyvinvointialueen 

valmistelun tilannetta.  


