
Vanhusneuvoston kokous Pöytäkirja 6/2022 
 
 
Aika 10.10.2022. klo 11 – 12.57 
Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Lumi 
 
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 
(x) Tuula Karhunen, pj () Kyllikki Rantala, Hyvinkään kansalliset seniorit ry 
(x) Markku Ahtikari, varapj () Veikko Asikainen, Hyvinkään eläkkeensaaja ry 
(x) Aarno Jalonen () Juhani Kouhia, Hyvinkään eläkeläiset ry 
(x) Hanna-Leena Kortene () Tamara Laurila, VR Eläkeläisten liitto Hyvinkään osasto ry  
(x) Marja-Leena Kurikko () Kaisu Kyllönen Hyvinkään-Nurmijärven senioriopettajat ry 
(x) Maija Mäkipaakkanen () Anneli Neva, Hyvinkään julkisen alan eläkeläiset ry 
(x) Leena Räisänen () Raine Virkki, Eläkeliiton Hyvinkään yhdistys ry  
(x) Eila Raitala () Anitta Ahokas, Hyvinkään sydänyhdistys ry 
(x) Riitta Puupponen () Riitta Linnekoski , Hyvinkään omaishoitajat ry 
(x) Pirkko Kilpeläinen () Pekka Laine, Hyvinkään Reumayhdistys ry 
Kaupungin toimialojen edustajat ja varat: 
() Hannu Lindqvist () Eeva-Maija Hyvärinen, konsernipalvelut ja hallinto 
(x) Taivi Toikka () Katarina Norrena, sivistystoimi 
() Miika Kantola  () vara puuttuu, tekniikka ja ympäristö 
 
Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut: 
(x) Juhani Skyttä, kaupunginhallituksen edustaja  
(x) Minna Kalmari, sihteeri   

 
Asialista: 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.00 
 

2. Marika Rantalainen ja Mervi Vornanen(Keusote) tulevat Teamsin kautta puhumaan 
tulevaisuuden kotona asumista tukevista palveluista kokouksen alkuun klo 11-11.50. 
Kuultiin esitys. Keskustelun yhteydessä annettiin negatiivistä, mutta myös positiivista 
palautetta, jotka luvattiin huomioida kotona asumisen tukemista koskevan 
palvelusuunnitelman jatkovalmistelussa. 
 

3. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Juhan Skyttä pyysi, että lausuntopyynnöt käsitellään viimeisenä. 

 
5. Edellisen kokouksen 13.9.2022 pöytäkirjan hyväksyminen  

Pöytäkirja hyväksyttiin sähköpostilla 15.9.2022. 
 

6. Lausuntopyyntö: Eläkeläislippu paikallisliikenteeseen 
Anu Karvisen (vas.) valtuustoaloite luovutettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.9.2022. 
Lausunto liitteenä. 
 

7. Lausuntopyyntö: Automaattisen nopeusvalvonnan käyttöönotosta Hyvinkäällä 
Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite luovutettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 
12.9.2022. Lausunto liitteenä. 
 

8. Lausuntopyyntö 
Hyvinkään kaupungin kaavoitus pyytää ennakkolausuntoa Hangonsilta 1b asemakaavan ja 
asemakaavamuutoksen valmisteluaineistosta. Valmisteluaineisto (MRL 62 § ja MRA 30 §) on 
nähtävillä 23.9. – 24.10.2022 Hyvinkään kaupungintalon neuvonnassa kaupungintalon 
avoinna ollessa (Kankurinkatu 4-6) sekä kaupungin internetsivuilla www.hyvinkaa.fi/kaavoitus. 
Kaavasta on laadittu kaavaluonnos ja siihen liittyvä havainneaineisto, joka sisältää myös 3D-
mallin, jota voi tarkastella Hyvinkään 3D-kaupunkimallissa 

http://www.hyvinkaa.fi/kaavoitus


https://hyvinkaa3d.appspot.com/?project=478. 
Mahdolliset ennakkolausunnot pyydetään lähettämään kirjallisena 24.10.2022 klo 16 
mennessä osoitteeseen kirjaamo@hyvinkaa.fi tai Hyvinkään kaupunki/ Kirjaamo, PL 86, 05801 

Hyvinkää. Toivomme sähköistä osallistumista. Lausunto liitteenä. 
 
 

9. Vanhustenviikko 2.-9.10.2022 
Keskusteltiin Vanhustenviikon tiedottamisesta ja viestinnästä. Vanhusneuvoston jäsenillä on 
velvollisuus tiedottaa tapahtumista omissa yhdistyksissään.  
Keskusteltiin myös vanhus-sanan käytöstä. 
Pääjuhlaan 2.9. oltiin tyytyväisiä, vaikka osallistujia kahvitilaisuudessa oli vain 55.  
Perjantain tapahtumassa kaupungintalolla kävi arviolta 150 henkilöä. Tila oli hienosti laitettu. 
Yleisölauluvihkoja jaettiin 90.  
Lauantaina karaoketilaisuudessa oli iloinen ja reipas meininki, osallistujia 40. 
Omaisoivan tilaisuudessa Kansankadulla kävi uusia ihmisiä tutustumassa. Seurakunnan 
retkellä bussi oli täynnä. 
Maanantain ulkoiluretki ei ollut esteetön, mutta muuten mukava. 
Taiville isot kiitokset! 

 
10. Vanhusneuvostopäivä 2.11.2022, hybriditapahtuma 

Aamupäivä klo 9.30-11 on yhteinen vanhus- ja vammaisneuvostoille, iltapäivällä klo 13-16 on 
eriytetty ohjelma kummallekin neuvostolle. 
Jäsenet ovat ilmoittautuneet itse tilaisuuteen. 
 

11. Jäsenten osallistumiset tapahtumiin, kokouksiin ja työryhmiin edellisen kokouksen jälkeen  
Tuula Karhunen; 21.9. Keusoten vanhusneuvostojen puheenjohtajien ikääntyneiden 
palvelujen toimijoiden yhteistyökokous ja 4.10. Hyvinvointi-Teams, Ikäinstituutti. 
Puheenjohtaja ollut puhumassa vanhustenviikolla kahdessa tapahtumassa. 
 

12. Muut asiat 
Kiitoslounas 7.11.2022 Harlekiinissa klo 12. 
Leena Räisänen kertoi, että 3.11. on Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen 
järjestäytymiskokous.  
Ehdotamme kaupunginjohtajalle, että tapaisimme hänet jo toukokuussa, koska muuttuvia 
uusia asioita on paljon tulossa alkuvuodesta. 
hyvinkaa.fi/asumisen-ennakointi -sivulta löytyy aiheesta tietoa. 
 

13. Seuraava kokous 
Ma 7.11.2022 klo 12 Harlekiinissa. 

 
14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.57. 

https://hyvinkaa3d.appspot.com/?project=478
mailto:kirjaamo@hyvinkaa.fi

