
Vanhusneuvoston kokous Muistio 5/2021 
 
 
Aika ke 6.10.2021 klo 12-13. 
Paikka kaupungintalo, Kallio, Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 
 
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 
(x) Tuula Karhunen, pj, poistui 13.40 (-) Kyllikki Rantala 
(x) Sirkku Servomaa (-) Hilkka Lähetkangas 
 (x) Veikko Asikainen 
(x) Aarno Jalonen, varapj (-) Juhani Kouhia 
(x) Tamara Laurila (-) Jorma Salminen 
(x) Marja-Leena Kurikko (-) Marja Terttu Palviainen 
(-) Helena Nivala (x) Maija Mäkipaakkanen 
(x) Eira Järvinen   
(x) Eila Raitala (-) Anitta Ahokas 
(-) Riitta Puupponen (-) Riitta Linnekoski 
 
(-) Hannu Lindqvist (x) Eeva-Maija Hyvärinen 
(x) Taivi Toikka (-) Katarina Norrena 
(-) Kari Pulkkinen (-) Miika Kantola 
(-) Pekka Laine 

 
Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut: 
(x) Minna Kalmari, sihteeri 

 
Asialista: 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.05. 
 

2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus. 
 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista. 
 

4. Edellisen kokouksen 24.8.2021 muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio kokouksen kulun mukaisena. 

5. Hyvinvointisuunnitelma 
Kommentteja vanhusneuvostolta on pyydetty 10.10. mennessä. 
 
Taivi ja Minna laativat kommentit keskustelujen perusteella (liitteenä). 

 

6. Uuden vanhusneuvoton nimeäminen 
 
Uusi vanhusneuvosto tulisi nimetä 1.1.2022 alkaen. Keskustellaan uuden 
vanhusneuvoston nimeämisen periaatteista ja valintamenettelystä.  
 

a. Ehdotusten hankkiminen: HyvY ry voi pyytää ehdotuksia omien kanavien 
kautta ja pyytää toimittamaan vanhusneuvostolle (Marja hoitaa) + ilmoitus 
Aamupostissa (Panu ja Minna hoitavat) + Vanhusneuvosto kerää yksittäisiä ja 
yhdistysten ehdotuksia ja tekee niiden pohjalta esityksen (Tuula ja Minna 
hoitavat). Ehdotukset hankitaan 15.11. mennessä. 

b. Kun ehdotus jäsenistä ja uusi toimintasääntö (jota käsitellään seuraavassa 
kokouksessa 28.10.) ovat valmiina, asiasta valmistellaan pykälä 



kaupunginhallitukseen (valmistelijana Tomas ja apuna Panu ja Minna + 
esittelijänä kj). Pyritään saamaan hallitukseen joulukuussa. 

c. Uusi vanhusneuvosto aloittaa alkuvuodesta. 
 
  
Säilytetäänkö sama nimi vai muutetaanko? Säilytetään vanhusneuvosto-nimike.  
 
Kuka voi olla vanhusneuvostossa jäsenenä? Jäsenen tulee olla eläkeläisjärjestön 
edustaja.  
 
Vanhusneuvoston koko? Säilytetään jäsenmäärä ennallaan. 10 jäsentä ja 10 
varajäsentä, lisäksi kolme kaupungin toimialojen edustajaa ja kaupunginhallituksen 
edustaja. 
 
Toimikauden pituus? Toimikauden pituudeksi päätettiin valtuustokausi eli 1.1.2022-
31.7.2025 
 
Toimintasäännön päivittäminen. Siirretään seuraavaan kokoukseen. (Nykyinen 
vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toimintasääntö liitteenä). 
 
 

7. Muut asiat (tästä pykälästä asti varapuheenjohtaja johti kokousta) 
* Vuoden 2021 vanhusneuvostopäivä järjestetään 4.11.2021 teemalla ”Tie takaisin 
parempaan arkeen – Vanhusneuvostot vaikuttavina toimijoina ikäihmisten, järjestöjen 
ja viranomaisten välillä”. Tilaisuus järjestetään Helsingissä tai siihen voi osallistua 
etänä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat. 
* Vahvikelinja on vanhustyön keskusliiton palvelupuhelin niille, jotka eivät itse käytä 
internettiä. Vahvikelinjan p. 0503288588 (ma, ti, ke ja su klo 13-15). 
* Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n Mummon markan vartijat -hanke 
vanhusten turvallisuuden puolesta on tuottanut materiaalia, joka on jokaisen 
käytettävissä osoitteessa: www.mummonmarkanvartijat.fi. Ylävalikosta löytyy 
materiaalit- välilehti. 
 
 

8. Seuraava kokous 
Torstai 28.10.2021 klo 11.00-13.00, kaupungintalo, kokoushuone Kallio 

 
9. Kokouksen päättäminen 

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.47. 
 

http://www.mummonmarkanvartijat.fi/

