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1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden 

toteaminen 

Päätös: Todettiin läsnäolevat ja kokouksen päätösvaltaisuus, jonka jälkeen 

puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03.  

2 Asialistan hyväksyminen ja käsittelyjärjestys 

Päätös: Asialista hyväksyttiin ja annettiin vieraalle (kohta 5) puheenvuoro heti 

kokouksen alkuun. 

3 Ikäihmisten vaikuttajaraadin terveiset 

Ikäraadin puheenjohtaja Pentti Repo kertoo ikäraadin ajankohtaiset terveiset  

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että ikäraadin ja vanhusneuvoston edustajista koostuva 

yhteinen työryhmä kokoontuu kolme kertaa 17.1., 31.1. ja 9.2. muodostamaan 

ajankohtaista kuvaa ja tärkeysjärjestystä ikäihmisten palvelutarpeesta ja 

palvelutarjonnasta. Koosteen perusteella päätetään lähitulevaisuuden tärkeimmät 

tehtävät ja niiden aikataulutus. 

4 Lautakuntien edustajien terveiset  

Sivistys ja hyvinvointi lautakunnan edustaja kertoi terveiset lautakunnasta. 

Päätös:  

Kalle Virtanen piti tilannekatsauksen. Merkittiin tiedoksi, että ei ole vielä tiedotettavaa, 

koska v. 2023 toiminta vasta alussa.  Hän tuo jatkossa myös terveisiä HVA:n Terveyden 

ja toimintakyvyn lautakunnasta vanhusneuvostoon, kunhan asiat hyvinvointialueella 

(HVA) etenevät. 
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5 Hämeenlinnan kaupungin organisaatio ja toiminta 

2023,  

Kuultiin kaupungin henkilöstö- ja valmiusjohtaja Anne Iijalaisen esitys Hämeenlinnan 

kaupungin uudesta organisaatiosta. Anne Iijalainen vastasi myös vanhusneuvoston 

esittämiin kysymyksiin kunnan vastuualueista. 

Päätös: Merkitään tiedoksi oheinen liite. (LIITE 1) 

6 Vanhusneuvoston edustajat eri ryhmiin muutokset 

Ohessa luettelo ryhmistä, joissa vanhusneuvostolla on ollut edustus.  

PÄÄTTYVIÄ RYHMIÄ 

Ikänurkka:  

Keskisuomalainen -konserni on linjannut v. 2023 painopisteeksi nuoret ja nuoret 

aikuiset, mistä johtuen Ikänurkan julkaiseminen päättyy Hämeen Sanomissa. 

Mielipidesivut ovat käytössä ja juttuvinkit edelleen tarvetulleita. Tiedon välitti 

vanhusneuvoston ja ikäraadin puheenjohtajille vastaava toimittaja Riikka Happonen. 

Valpas-työryhmä: 

Ryhmä koostui ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden edustajista, joten toiminta on 

siirtynyt HVA:lle. 

Palvelutalo-kummi -toiminta: Siirtynee HVA:n vanhusneuvostolle. 

JATKUVIA RYHMIÄ 

SILTA-verkosto, liikenneturvallisuusryhmä, esteettömyystyöryhmä, HYTE-

valmistelutyön seuranta, Ikäraadin asumisen työryhmä, Oma-Hämeen 

osallisuusryhmä,  

Päätös: Merkitään tiedoksi ryhmät, jotka jatkavat (LIITE 2) 
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7 Vanhusneuvoston toimintasääntö ja toiminnan 

painopisteen muutos 

Terveys- ja toimintakyky -lautakuntaan tai toimialaan liittyvät maininnat tarkistetaan ja 

päivitetään sellaiseen muotoon, ettei viitata enää lautakuntaan tai toimialueeseen, 

jota ei enää ole. Alueelliseen vanhusneuvostoon edustajien nimeäminen lisätään 

toimintasääntöön. 

 

Päätös: Toimintasäännön muutokset käsitellään myöhemmin keväällä. 

 

8 Taustajärjestöjen tilaisuuden aiheet ja puhujat 

Raatihuoneen valtuustosalissa Vanhusneuvoston taustajärjestöjen tilaisuus ti 14.3. klo 

13.00-15.00.  

Ehdotettu teemoiksi: Meikä-hankkeen kyselyn yhteenveto, Ikäihmisten asuminen ja 

hyvinvointi. Puhujiksi ehdotetaan elinvoimajohtaja Niklas Lähteenmäkeä ja 

hyvinvointipäällikkö Jari Pekuria. Ilmoittautuminen otetaan etukäteen (sähköinen 

linkki) kahvitarjoilua varten.  

 

Päätös:  

Merkitään tiedoksi ehdotukset, joiden pohjalta tilaisuutta valmistellaan.  

 

9 Muut asiat ja vanhusneuvoston jäsenten esiin 

nostamat asiat  

 

• Järjestöjen sote-ryhmän kuulumiset 17.1. Ryhmä koostuu yhdistysten ja järjestöjen 
edustajista. Nimettiin järjestöjen edustajat HVA:n johtajan tapaamiseen huhtikuussa.   
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• Hämeen Sanomien Ikänurkka -palsta päättyi 2022 lopussa. Jatkamme tiedottamista 
ikäihmisille tärkeistä asioista aihekohtaisilla artikkeleilla ja Mielipide-palstan kirjoituksilla. 
Myös Kaupunkiuutisia hyödynnetään.  

• Aluevaltuuston kuulumiset: Ei ole kokoontunut vielä. Ei uutta kerrottavaa. 

• Lehtien jakaminen kaupungissa: Sanomalehtien varhaisjakelun ovelle jakomaksut ovat 
nousseet ja ilmaislehtien jakaminen takkuaa, ei ulotu luotettavasti kaikille. Veijo Virtanen 
on kirjelmöinyt asiasta Hämeen Sanomille. Ongelma koskee myös kaupungin virallisia 
tiedotteita.  

• 15.3. Erätauko-keskustelu järjestetään kirjastolla 16.30-18.00.  Sihteeri ja Pentti Repo 
valmistelevat, osallistumaan kutsutaan viestintäpäällikkö Mia Hällström 

• Ehdotettiin, että jatkossa valitaan vuoden seniori, ajankohta vanhusten viikolla. 

 
Päätös: Merkitään tiedoksi  

10 Vanhusneuvoston kevään 2023 kokoukset 

Kevään kokousaikataulu:  

• 18.1.2023, kello 10.00 - 12.00, Raatihuone Bankettisali, vieraana henkilöstö ja 

valmiusjohtaja Anne Iijalainen 

• 15.2.2022, kello 10.00 - 12.00, Raatihuone Bankettisali, vieraana viestintäpäällikkö Miia 

Hällström (sovittu) 

• 15.3.2022, kello 10.00 - 12.00, Raatihuone Bankettisali, vieraana, hyvinvointipäällikkö Jari 

Pekuri (sovittu) 

• 12.4.2022, kello 10.00 - 12.00, Raatihuone Bankettisali. Mahdollisesti yhteinen kokous 

vammaisneuvoston kanssa. Aihe valitaan yhdessä (esim. esim. asumisohjelma?) kesken 

• 17.5.2022, kello 10.00 - 12.00, Suunnitteilla kokous Rengossa aiheena ”Ikäihmisten 

hyvinvointi pitäjissä”. Puhujina Antti Leinikka (jos ajankohta sopii) ja paikallisjärjestön 

edustaja. 

Päätös:  

Huhtikuun ja toukokuun suunnitelmiin liittyen otetaan yhteyttä toivottuihin vieraisiin ja 

sovitaan aikataulut. 

11 Kokouksen päättäminen  

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 12.15. 

 


