Vanhusneuvoston kokous

Aika
Paikka

Pöytäkirja

2/2022

ti 28.4.2022 klo 14 – 15.45
Kaupungintalo, kokoushuone Lumi

Varsinaiset jäsenet:
Varajäsenet:
(x) Tuula Karhunen, pj
() Kyllikki Rantala, Hyvinkään kansalliset seniorit ry
(x) Markku Ahtikari, varapj, poistui 15.25 () 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
(x) Eeva-Maija Hyvärinen, konsernipalvelut ja hallinto
(x) Taivi Toikka
() Katarina Norrena, sivistystoimi
(x) Miika Kantola, etänä
() vara puuttuu, tekniikka ja ympäristö
Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut:
() Juhani Skyttä, kaupunginhallituksen edustaja
(x) Minna Kalmari, sihteeri

Asialista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.08.
2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Lisätään vanhusten viikko asialistalle.
4. Edellisen kokouksen 8.2.2022 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Hyvinkään vanhusneuvoston kahden ehdokkaan nimeäminen Hyvinvointialueen
vanhusneuvostoon
Hyvinkään vanhusneuvostosta on sähköpostiäänestyksellä 7.4.2022 valittu
ehdokkaiksi hyvinvointialueen vanhusneuvostoon Leena Räisänen ja Riitta
Puupponen.
Riitta Puupponen ja Leena Räisänen kiittivät vanhusneuvostoa valinnasta
hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustajiksi.
6. Ikäasumisen ennakointi -hankkeen kehittäjäryhmän kuulumiset
Hyvinkään edustajat ovat Marja-Leena Kurikko, Aarno Jalonen ja Taivi Toikka.
Kaksi kokousta on ollut. Esillä ollut mm. ikäasumiseen liittyviä materiaaleja (videoita
ym.), joita arvioitiin. Kohderyhmänä +55. Toiveena, että järjestettäisiin asumisen ilta
yhdessä kaupungin kanssa. Opisto voisi järjestää aiheesta myös kurssin. Seuraava
kokoontuminen 26.9.2022 klo 13 Tuusulassa. Webinaari aiheesta 18.5.2022.
7. Lausuntopyyntö
Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen: Maksuttomat uimalasekä kuntosalipalvelut omaishoitajille.

Vanhusneuvosto päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuustolle:
Vanhusneuvosto on aloitteen kannalla, mutta asiassa on vielä paljon selvitettävää ja
paljon avoimia kysymyksiä.

8. Lausuntopyyntö
Hyvinkään Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen:
Äänestysprosentti ylös jo seuraavissa vaaleissa.
Vanhusneuvosto päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuustolle:
Vanhusneuvosto on aloitteen kannalla. Ennakkoäänestyspaikkoja toivotaan lisättävän
esimerkiksi kauppakeskuksiin.
9. Lausuntopyyntö
Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen: Eläkeläisjärjestöjen tukeminen
tulevalla hyvinvointialueella.
Vanhusneuvosto päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuustolle:
Vanhusneuvosto on aloitteen kannalla. Jäämme odottamaan kuntien ja
hyvinvointialueiden neuvottelujen lopputulosta.
10. Alueellinen työpaja vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajille ti 26.4.2022 (Teams)
Puheenjohtaja Tuula Karhunen, Riitta Puupponen, Leena Räisänen ja Taivi Toikka
osallistuivat.
Vetäjänä oli Tero Seitsonen. Tilaisuudessa tuotiin esille, että vanhusneuvostoista
puuttuu keusoten edustajat.
11. Jäsenten osallistumiset tapahtumiin, kokouksiin ja työryhmiin
* Alueellinen työpaja vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajille ti 26.4.2022 (Teams)
Puheenjohtaja Tuula Karhunen, Riitta Puupponen, Leena Räisänen ja Taivi Toikka
osallistuivat.
* Ikäasumisen ennakointi -hankkeen kehittäjäryhmän kuulumiset
Hyvinkään edustajat ovat Marja-Leena Kurikko, Aarno Jalonen ja Taivi Toikka.
* Vanhusneuvostojen puheenjohtajien kokous 24.3., Tuula Karhunen osallistui.
* Kansalaisaloite -vanhuksille omat neuvolat -keskustelutilaisuus Kampin
palvelukeskuksessa ke 6.4.2022 klo 16.30. Aarno Jalonen osallistui.

12. Muut asiat
a. Tiedoksi: Keskiuudenmaan sote kuntayhtymän avopalvelut mm. geriatrian
poliklinikan muistitutkimukset ovat siirtyneet Kiljavalle.
Vanhusneuvosto on huolissaan sinne kulkemisesta. Ajatukset aiheesta
lähetetään sähköpostilla puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja sihteerille
viimeistään 8.5.2022. Ajatukset kootaan kannanotoksi ja lähetetään keusoten
kirjaamoon.
b. Kansalaisaloite -vanhuksille omat neuvolat -keskustelutilaisuus Kampin
palvelukeskuksessa järjestettiin ke 6.4.2022 klo 16.30. Aarno Jalonen
osallistui. Ideana on, että työstä pois jäätyä, voisi ilmoittautua vanhusten
neuvolan asiakkaaksi. Materiaali pöytäkirjan liitteenä.
c. Tiedoksi: Hyvinkään Eläkeläisten kannanotto iäkkäiden pakolaisten
tukemiseksi.

d. Ukrainalaisten auttamiseksi tulossa tietoa, mitä ja missä. Asiaa koordinoi Miina
Pyylehto Ukrainan valmiusryhmän nimissä. Kuntalaisinfo aiheesta 12.5.2022
klo 17.30 kaupungintalolla.
e. Tiedoksi vanhusneuvostoille: Vanhuspalvelujen asiakaskysely on lähetetty
alueellenne – asiakkaat saavat kyselyn omasta palveluyksiköstään.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on aloittanut sosiaali- ja
terveysministeriön toimeksiannosta kansallisen vanhuspalvelujen
asiakastyytyväisyyden seurannan kotihoidossa, tavallisessa
palveluasumisessa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.
Seurantaan kuuluu kolme kyselyä, joihin vastaavat säännölliset ja pitkäaikaiset
vanhuspalvelujen asiakkaat. Tiedonkeruu on alkanut 14.3. ja jatkuu 13.5.2022
saakka. Palveluyksiköt jakavat kyselyt omille asiakkailleen THL:n ohjeiden
mukaan.
f. Tiedoksi Vapaa!-Fri! -hankkeen väliraportti ”Vapaaehtoistoiminnan aseman
edistäminen ikääntyvässä yhteiskunnassa” on julkaistu. Hanke liittyy sosiaalija terveysministeriön koordinoimaan kansalliseen ikäohjelmaan. Kun raportti
julkaistaan, linkki lähetetään vanhusneuvoston jäsenille.
g. Ti 10.5. Tikitiistai kaupungintalolla; klo 10-11 Kahden kylän tuolijumppa,
digituki-messut klo 12-15. Tarkempi ohjelma löytyy Sillankulman nettisivuilta.
13. Vanhustenviikko 2.-9.10.2022
Halukkaat järjestelijät ilmoittautukaa taivi.toikka@hyvinkaa.fi.
14. Seuraava kokous
Maanantaina 16.5.2022 klo 12-14, kaupungintalon kokoushuone Kalliossa.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45

”Ei se, miltä me näytämme, eikä se, mitä me aikaan saamme, merkitse sen rinnalla mitään, mitä
me olemme toinen toisillemme.”
Marleena Ansio

