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RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO   Asialista 4/2021 
 
Aika: 30.11.2021 klo 17−19.00 
 
Paikka:  Virastokeskus Veturi, Kokoushuone Voima. (A-rappu, 3 krs., portaista/hissistä 

oikealle)  
 

KUTSUTUT:  

x Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen Riihimäen kansalliset seniorit ry 

 

x 

Antti Helenius POISSA 

Suoma Salonen 
Riihimäen eläkkeensaajat ry. 

x Eero Halmesmäki VR Eläkeläisten liiton Riihimäen osasto ry. 

x Marja Tarkkonen Riihimäen seudun senioriopettajat RISSO ry  

x Jorma Höök Eläkeliiton Riihimäen yhdistys ry. 

x Sinikka Peltola Riihimäen seudun kristilliset eläkeläiset ry. 

x Eija Aittola Kaupunginhallitus 

x Kristiina Ruuskanen Sosiaali- ja terveyslautakunta 

x Jouni Valli Elinvoimalautakunta 

x Silja Nurmi Sivistyksen- ja osaamisenlautakunta 

x Sirpa Penttinen  Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky. 

x Janne Yrjölä Riihimäen kaupunki, vanhusneuvoston sihteeri 

 

Tervetuloa uuden vaalikauden vanhusneuvoston järjestäytymiskokoukseen. Kokous järjestetään 

30.11.2021 klo 17−19.00 Virastokeskus Veturissa, A-rapun kolmannessa kerroksessa, 

kokoushuoneessa Voima. Olkaa rohkeasti yhteydessä jos kokousjärjestelyissä tms. jää jotain 

epäselväksi sihteeri Janne Yrjölään, janne.yrjola@riihimaki.fi tai 040-6645609. 

 

1. Kokouksen avaus  
 
Sihteeri avasi kokouksen 16.00. 
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2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta. 
 

Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudelleen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan vanhusneuvoston järjestöjäsenten keskuudesta. 
 
Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Höök. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen 
 
 

3. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
 
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen ja Suoma Salonen. 
 

 
4. Vanhusneuvoston päivitetyn toimintaohjeen toteaminen ja vanhusneuvoston 

kokoontumisesta ja menettelytavoista sopiminen. 
 

Vanhusneuvosto keskusteli ja sopi käytännöistä koskien lausuntojen valmistelua. 
Valmistelu rakentuu puheenjohtajiston ja sihteerin väliseen yhteistyöhön.  

 
Tulevat kokoukset sovitaan aina edellisen kokouksen lopuksi. Kokousaika on 
16.00−18.00.  

 
Kokousten välillä tulevien kiireellisten lausuntopyyntöjen kohdalla voidaan toimia niin 
että puheenjohtajiston kanssa sopien voi lausuntoja antaa myös 
sähköpostikeskustelun kautta. 

 
5. Edellisen vanhusneuvoston terveiset uudelle neuvostolle. 
 

 Vanhusneuvosto voi lisätä aloitteiden tekemisen määrää.  

 Tiedottaminen ja vanhusneuvoston näkyminen julkisuudessa on tärkeää. 

 Seudullista yhteistyötä on hyvä jatkaa ja kehittää. Jatkossa täytyy ottaa huomioon myös 
maakunnallinen yhteistyö hyvinvointialueen käynnistymisessä. 

 
 

6. Vanhusneuvostojen seudullinen tapaaminen 
 

Kutsun mukana välitettiin viesti Lopen vanhusneuvoston sihteeriltä seudullisen tapaamisen 

järjestämiseksi toukokuussa 2022. 

Vanhusneuvosto kiittää kutsusta ja pyytää Lopen vanhusneuvosto ehdottamaan 
toteuttamisajankohtaa. 

 
7. Vanhusneuvoston edustaja maakunnalliseen kuljetuspalveluhankinnan ohjausryhmään. 
 

Maakunnallisen kuljetuspalveluhankinnan ohjausryhmästä on tullut nimeämispyyntö jäsenestä 
Riihimäen vanhusneuvoston osalta.  
 
Ohjausryhmässä keskustellaan ja ohjataan laajamittaisen maakunnallisen sosiaalipalveluiden 
kuljetushankinnan tekemistä. Nykyinen sopimuskausi päättyy 30.6.2022 ja uusi kilpailutus on 
meneillään. 
 

Vanhusneuvosto nimeää ohjausryhmään jäseneksi Eero Halmesmäen. Varalle 
valitaan Jorma Höök. 
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8. Vanhusneuvoston edustaja Riihimäen taidetyöryhmä Ritaan. 
 

Riihimäen Taidetyöryhmä Rita on lähettänyt vanhusneuvostolle nimeämispyynnön jäseneksi. 
Kyseinen työryhmä ohjaa Riihimäen kaupungin julkisen taiteen hankinnoista. 

  
Vanhusneuvosto valitsee edustajakseen Marja Tarkkosen. 

 
 
9. Sosiaali- ja terveyslautakunnan/kaupunkikehityslautakunnan/sivistys- ja 

hyvinvointilautakunnan/terveyskeskuksen ja kaupunginhallituksen terveiset 
vanhusneuvostoa koskevissa asioissa. 
 

Sotela: Soteuudistuksen valmistelu korostaa vanhusneuvosta toimitettavan viestin merkitystä. 

Elinvoimaltk:   

Sivistyksen- ja osaamisenltk: Lasten ja nuorten talo -hankkeen edistäminen ja siihen liittyvät 

valinnat on ollut keskeisin keskustelunaihe viime aikoina. Vapaan sivistystyön sijoittuminen 

toimintatiloihin on keskeisin vanhusneuvostoa koskeva kysymys. 

Terveyskeskus:  

Kaupunginhallitus:  

 

10. Muut esille tulevat asiat. 
 
Puheenjohtajisto ja sihteeri laativat vanhusneuvoston nimissä julkaistavan tiedotteen 
neuvoston merkityksestä ja tavoitteista. 
 

11. Seuraava kokous.  
 

Seuraava kokous on 2.2.2022 klo 16−18.00. 
 
 
12. Kokouksen päättäminen. 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.37. 

 
 
 
Jorma Höök   Janne Yrjölä 
Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 
 
Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen Suoma Salonen 
Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 


