
Vanhusneuvoston kokous Muistio 4/2021 
 
 
Aika ti 24.8.2021 klo 12-13.15 
Paikka kaupungintalo, Kallio, Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää tai Teams 
 
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 
(x) Tuula Karhunen () Kyllikki Rantala 
(x) Sirkku Servomaa () Hilkka Lähetkangas 
 (x) Veikko Asikainen 
(x) Aarno Jalonen () Juhani Kouhia 
() Tamara Laurila (x) Jorma Salminen, etänä 
(x) Marja-Leena Kurikko, etänä () Marja Terttu Palviainen 
(x) Helena Nivala () Maija Mäkipaakkanen 
(x) Eira Järvinen () Seija Hellström  
() Eila Raitala (x) Anitta Ahokas, etänä 
(x) Riitta Puupponen () Riitta Linnekoski 
 
() Hannu Lindqvist (x) Eeva-Maija Hyvärinen, etänä 
(x) Taivi Toikka () Katarina Norrena 
() Kari Pulkkinen () Miika Kantola 
(x) Pekka Laine 

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

 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00 
 

2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 
 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista. 
 

4. Edellisen kokouksen 25.5.2021 muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio kokouksen kulun mukaisena. 
 

5. Vanhustenviikko alkaa su 3.10.2021 ja päättyy 10.10. 
Vanhustenviikon kattoteemana on Luonto antaa voimaa – Naturen ger kraft. 
Hyvinkään päivittyvä ohjelma löytyy sivulta www.hyvinkaa.fi/vanhustenviikko2021. 
Messut on peruttu koronan vuoksi. Muu ohjelma muotoutuu koronarajoitusten 
mukaiseksi. 
 

6. Lausuntopyyntö valtuustoaloitteeseen; Vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävä osana 
Hyvinkään hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palveluja. Lausunto laaditaan 
kokouksessa. 
Vanhusneuvosto päättää lausua seuraavaa:  
Vanhusneuvosto kannattaa valtuustoaloitetta vapaaehtoiskoordinaattorin toimen 
perustamisesta. Vapaaehtoistyön koordinaattori on välttämätön, jotta vapaaehtoistyö 
saisi sille kuuluvan arvon ja toiminta olisi paremmin ohjattua. Asia tulee ratkaista 
vuoden 2022 talousarviokäsittelyn yhteydessä. 

 

7. Lausuntopyyntö valtuustoaloitteeseen; Selvitys hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen resursoinnista.  
Vanhusneuvosto päättää yhtyä Vammaisneuvoston 16.6.2021 tehtyyn lausuntoon. 

http://www.hyvinkaa.fi/vanhustenviikko2021


 
”Vammaisneuvosto edellyttää, että tarkastuslautakunta ottaa selvitystyön 

työsuunnitelmaansa tai arviointisuunnitelmaansa tulevan valtuustokauden alussa. 
Asiaa esitellään neuvostoille ja nuorisvaltuustolle puolen vuoden välein, 
ensimmäisenkerran vuoden 2022 alussa. 
Vammaisneuvosto toivoo myös, että tarkastuslautakunnan laatimaa selvitystä on 
mahdollisuus kommentoida.” 
 

8. Lausuntopyyntö; Sote-henkilökuljetusten hankinnasta Keski-Uudenmaan 

sotekuntayhtymän. Vastausta pyydetään 31.8 mennessä (tullut 9.6). Lausunto 

laaditaan kokouksessa. Sihteeri kirjoittaa sen puhtaaksi ja lähettää vielä 

kommentoitavaksi kaikille jäsenille. Sen jälkeen se kirjataan muistioon (liitteenä). 

 

9. Muut asiat 

Korjataan osallistujalistaan Eira Järvinen varsinaiseksi jäseneksi. 

 

Taivi Toikan terveiset: Ollaan mukana yhdyspintayhteistyössä ja koitetaan edistää eri 

toimijoiden välistä viestintää. Monenlaisissa tapahtumissa joko koordinoimassa tai 

tukemassa, Yhteisötalo Onnin asiat etenevät. Ikääntyneiden päivätoiminnan 

lakkauttaminen herättää huolta, asiaa selvitellään. 

 
10. Seuraava kokous 

Tiistaina12.10.2021 klo 12 kokoushuone Kalliossa tai Teamsissa 
 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15. 

 


