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VANHUSNEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 2/2022
06.04.2021 klo 16.00
Riihikodin juhlasali, Kontiontie 73, Riihimäki.
Osallistujat
Eero Halmesmäki

VR Eläkeläisten liiton Riihimäen osasto ry

Suoma Salonen

Riihimäen eläkkeensaajat ry

Jorma Höök

Eläkeliiton Riihimäen yhdistys ry

Sinikka Peltola

Riihimäen seudun kristilliset eläkeläiset ry

Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen

Riihimäen kansalliset seniorit ry

Marja Tarkkonen

Riihimäen seudun senioriopettajat RISSO ry

Eija Aittola, (poistui klo 17.15)

Kaupunginhallitus

Silja Nurmi, (poistui klo 17.15)

Sivistyksen ja osaamisen lautakunta

Risto Paajanen, (poistui klo 17.40) Tekninen lautakunta
Sirpa Penttinen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky.

Kristiina Ruuskanen

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Jouni Valli

Elinvoimalautakunta

Janne Yrjölä

Riihimäen kaupunki, vanhusneuvoston sihteeri

Tiia Helén

Riihimäen kaupunki, aikuisten asumispalveluiden vt.
palveluesimies.

Asiat
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.07.
2. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sinikka
Peltola ja Sirpa Penttinen.
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3. Aikuisten asumispalveluiden kuulumiset, Tiia Helén
Tiia esitteli senioreiden asumispalveluiden toimintaa ja kehittämissuunnitelmia.
4. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2022−2025
Laaditaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuosille 2022−2025.
Suunnitelman pohjana kokouksessa on käytettävissä puheenjohtajiston laatima
alustava esitys.
Kokouksen aikana yhdessä muotoiltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma
2022−2025.
5. Vanhusneuvoston aloite ikäihmisten kokoontumistilojen löytämiseksi
Edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti puheenjohtajisto vahvistettuna Eero
Halmesmäellä ovat valmistelleet keskustelun pohjalta aloitetta ikäihmisten
kokoontumistilojen löytämiseksi. Käydään läpi aloitetta ja päätetään sen
lähettämisestä käsiteltäväksi.
Vanhusneuvosto käsitteli kokouksessaan laaditun aloitteen ja päätti luovuttaa sen
puheenjohtajiston toimesta kaupunginjohtajalle.
6. Sosiaali- ja terveyslautakunnan/elinvoimalautakunnan/sivistyksen ja
osaamisen lautakunnan/teknisen lautakunnan/terveyskeskuksen ja
kaupunginhallituksen terveiset vanhusneuvostoa koskevissa asioissa.
7. Muut esille tulevat asiat
Vanhusneuvoston puheenjohtajalle on tullut toive järjestää avoin muistiluento
riihimäkeläisille. Puheenjohtaja on keskustellut Kanta-Hämeen muistiyhdistyksen
työntekijän kanssa mahdollisuudesta luennoida asiasta. Kokouksessa sovittiin että
tilaisuuden valmistelu käynnistetään. Valmisteluryhmäksi sovittiin vanhusneuvoston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
8. Seuraava kokous
19.5.2022 Lopen vanhusneuvoston kanssa Luutasuolla.
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RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA
VUOSILLE 2022−2025
Taustaa
Riihimäen uuden vanhusneuvoston toiminnan aloittaminen viivästyi.
Uusi vanhusneuvosto pääsi aloittamaan tehtävässään vasta
30.11.2021. Vanhusneuvoston toimikausi päättyy vuonna 2025.
Kaupunginhallitus on vahvistanut toimintasäännön 8.11.2021. Siinä
määritellään neuvoston toimintaperiaatteet ja -mallit sekä
toimintaresurssit. Vanhusneuvosto on kunnan lakisääteinen pysyvä
yhteistyöelin ja sen tehtävänä on varmistaa ja huolehtia kunnan
ikääntyneen väestön vaikutus ja osallistumismahdollisuuksista.
Hyvinvointialueiden käynnistyessä v. 2023 alussa myös paikalliseen
toimintasääntöön tullee tarkistamistarpeita.
Tehtävät
1. Tuemme kaupungin strategian toteutumista
Rakas Riksu 2035-strategian valmistelu on käynnistynyt v. 2021
alussa. Strategialuonnosta on valmisteltu yhteistyössä päättäjien,
asukkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa.
Vanhusneuvoston asettamisen viivästyminen esti ottamasta kantaa
neuvostona, mutta yksittäiset jäsenet näin tekivät. Mahdollisuuksien
mukaan tuemme kuitenkin rohkeaa, kunnianhimoista visiota.
Päämäärän saavuttamiseksi kaupungin on oltava 1) tulevaisuuden
viihtyisä vartin kaupunki 2) tulevaisuuden osaamisen keskus 3)
kestävän kasvun yhteisö. Strategiasta pidetään iltakoulu 21.3.,
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hallitus käsittelee sitä 19.4. ja valtuustokäsittelyyn se etenee 25.4.
Mikäli strategia ei etene suunnitellusti, myös vanhusneuvosto haluaa
antaa siihen lausuntonsa.
2. Tiedotus ja näkyvyys
Vanhusneuvoston toiminnan vaikuttavuuden takaamiseksi on
neuvoston saatava riittävän ajoissa tietoa ajankohtaisista, etenkin
ikäihmisiä koskevista asioista. Mikäli hyvinvointisuunnitelmaa
päivitetään, vanhusneuvosto haluaa olla mukana tavoitteiden
konkretisoinnissa, toteutusten suunnittelussa ja seurannassa. Kukin
jäsen lisää ajankohtaisten asioiden tiedottamista omassa
eläkeläisyhdistyksessään. Käymme pyydettäessä eri yhdistyksissä
kertomassa neuvoston toiminnasta. Neuvoston näkyvyyttä lisätään
lehtikirjoituksilla. Osallistumme messutapahtumiin ja toimimme
aktiivisesti vanhustyöverkostoissa. Kaupungin verkkosivuilla
vanhusneuvoston näkyvyyttä lisätään.
3. Kannanotot ja lausunnot
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
asioissa, joilla on merkitystä ikääntyvän väestön hyvinvointiin,
terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai
päivittäistä toiminnoista suoriutumisen ja palvelujen tarvitsemisen
kannalta. Lausunnon antaminen kulloinkin esillä olevaan asiaan on
vanhusneuvoston velvollisuus. Tämä edellyttää riittävän varhaista
tiedonsaantia kaupungin eri aloilta kulloinkin valmistelussa olevista
asioista.
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4. Seudullinen yhteistyö
Jatkamme yhteistyötä sekä Hausjärven, Lopen, sekä Hyvinkään
vanhusneuvostojen kanssa vierailemalla kummassakin kunnassa ja
kutsumalla heitä vastavuoroisesti Riihimäelle. Osallistumme joukolla
Voi hyvin Hämeessä- vanhusneuvostoseminaariin, minkä
toteuttamisen covid-19 pandemia on jo kahdesti estänyt. Seminaari
toteutetaan Hämeenlinnassa, Raatihuoneella 21.9.2022.
Toteuttamisesta vastaa Hämeen-Liitto yhdessä Hämeen
eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan (HENE) kanssa.
Vanhusneuvosto on myös aktiivisessa yhteistyössä vuoden 2023
alusta toimintansa aloittavan hyvinvointialueen kanssa.
Vanhusneuvosto kokoontuu toimintasäännön mukaisesti 5−6 kertaa
vuonna 2022. Tarvittaessa kokouskertoja lisätään puheenjohtajan
esityksestä.
5. Vuoden 2022 tavoitteita
Lisätään riihimäkeläisten mahdollisuutta tutustua vanhusneuvoston
toimintaan järjestämällä Riksulassa vanhusneuvostopäivä, jossa voi
tavata vanhusneuvoston jäseniä.
Riksulassa tullaan ylläpitämään vanhusneuvostokansiota, jossa on
avoimesti tutustuttavissa vanhusneuvoston kokousaineistot ja
vanhusneuvoston jäsenien yhteystiedot.
Riksulaan järjestetään aloitelaatikko, johon tulleet aloitteet
käsitellään vanhusneuvoston kokouksissa.
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Vanhusneuvosto osallistuu syksyllä järjestettävien ikäihmisten
messujen järjestämiseen.
Päivitämme toimintasuunnitelmaa vuosittain.
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