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Kokousaika 19.5.2022 klo 13.00–14.00 
 
Kokouspaikka Lopen kunnantalo, valtuustosali 
 
 
Saapuvilla olleet jäsenet 
  
 Hirvenoja Liisa Hausjärvi 
 Ihalainen Esko Hausjärvi 
 Halmesmäki Eero Riihimäki 
 Höök Jorma Riihimäki  
 Peltola Sinikka Riihimäki 
 Salonen Suoma Riihimäki 
 Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa Riihimäki 
 Hakala Mirjami Loppi 
 Hopearuoho Sirpa Loppi 
 Hutri Eila Loppi 
 Toivonen Sirkka Loppi 
 Ukkola Marja Loppi 
 
Muut saapuvilla olleet 
  
 Maunula Sari, Hausjärven vanhusneuvoston sihteeri 
 Penttinen Sirpa, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
 Kovalainen Auli, diakonissa / Lopen seurakunta 
 Sydänmaa Mira, Loppi / liikuntatoimi 
 Suomalainen Satu, Loppi / liikuntatoimi 
 Tuominen Susanna, Lopen vanhusneuvoston sihteeri 
 
 
Käsitellyt asiat 
 
1 §  Kokouksen järjestäytyminen 
 

Todettiin läsnäolijat. 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lopen vanhusneuvoston puheen-
johtaja Marja Ukkola ja sihteeriksi Lopen vanhusneuvoston sihteeri 
Susanna Tuominen. 
 
 

2 §  Vanhusneuvostojen kuulumiskierros 
 
Riihimäki 

 Riihimäellä on esteetön kohtaamispaikka Riksula Matkakeskuksessa, 
Rautatieaseman vieressä. Riksulassa on vanhusneuvoston aloite-
laatikko, johonka kuka tahansa voi laittaa aloitteen. Samaisessa 
paikassa voi lukea myös Riihimäen vanhusneuvoston pöytäkirjan. 
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 Riihimäellä harrastustiloja on vähennetty. Tämä on vaikuttanut 

myös eläkeläisjärjestöjen toimintaan. Tilatarpeesta on tehty esitys 
valtuustolle. 

 Riihimäen vanhusneuvosto on tehnyt vanhusneuvoston 
toimintasuunnitelman. 

 
 

Hausjärvi 

 Hausjärven vanhusneuvosto seuraa ja käy läpi perusturva-
lautakunnassa käsiteltäviä asioita. 

 Vuosien varrella vanhusneuvosto on tehnyt esityksiä esteettö-
myyteen liittyen, joiden myötä muutoksia on tehty kunnassa. 

 Vanhusneuvosto on tehnyt aloitteen senioreiden liikuntapuistosta, 
joka on ollutkin ahkerassa käytössä jo vuosia. 

 Vanhusneuvosto osallistui muun muassa viime vuonna Hausjärvellä 
järjestettyyn vanhustenviikon juhlan toteuttamiseen. 

 
 

Loppi 

 Lopen vanhusneuvosto on uudistanut tällä kaudella omaa työ-
suunnitelmaansa. Vanhusneuvosto on kauden alussa kirjannut 
suunnitelmaan vuoden tavoitteet, toimenpiteet ja toteutuksen. 
Suunnitelma on hyväksytty valtuustossa. Tavoitteiden toteutumista 
arvioidaan neuvoston kokouksissa. 

 Vanhusneuvosto osallistuu kunnassa tapahtumien järjestelyihin, 
tekee esityksiä ja lausuntoja. 

 Vanhusneuvosto on tehnyt esityksen Lopen valtuustolle vanhus-
neuvoston läsnäolo- ja puheoikeudesta valtuuston ja lautakuntien 
kokouksissa. 

 
 

3 §  Vanhusneuvostojen asema, läsnäolo ja puheoikeus aluevaltuustossa 
 
Riihimäen, Hausjärven ja Lopen vanhusneuvostojen yhteinen kanta 
on seuraava: 
 

1) Vanhusneuvostojen asemaa tulee vahvistaa. Esitämme, 
että vanhusneuvoston edustajalla tulisi olla läsnäolo- ja 
puheoikeus kuntien valtuustojen ja lautakuntien kokouksissa. 
Näin ikäihmisten ääni tulisi paremmin kuulluksi. 

2) Hyvinvointialueen valtuustossa ja lautakunnissa tulee olla 
hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustus. 

3) Alueellisessa vanhusneuvostossa tulee olla edustaja jokaisesta 
Kanta-Hämeen kunnasta. 

 
Tämä kohta (§ 3) lähetetään tiedoksi hyvinvointialueelle, Riihimäen 
kaupunginhallitukselle sekä Hausjärven ja Lopen kunnanhallituksille. 
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4 §  Esteettömän Samon esittely 

 
Lopen kunnan liikuntatoimen edustajat kertoivat esteettömästä Samosta, 
jonne lähdettiin kokouksen jälkeen. 
 
 

5 §  Seuraava seudullisen vanhusneuvoston kokous 
 
Seuraava seudullisen vanhusneuvoston kokous järjestetään syksyllä 2022 
Riihimäellä. Ajankohta tarkentuu lähempänä. 
 
 

6 §  Vanhusneuvoston jäsenten esittämät asiat 
 
Todettiin, että kuntien vanhusneuvostojen kokoonpanot ovat erilaisia. 
Tärkeänä pidettiin, että valtuustoissa on eläkeläisjärjestöjen edustajat 
sekä yhteyttä kunnan päätöksentekijöihin. 
 
Hämeenlinnassa Raatihuoneella järjestetään keskiviikkona 21.9.2022 
”Voi hyvin Hämeessä” -ikäihmisten seminaari. Vanhusneuvoston 
jäsenille on tulossa kutsu tilaisuuteen. 
 

7 §  Muut asiat 
 
Esille ei noussut muita asioita. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Marja Ukkola Susanna Tuominen 
puheenjohtaja sihteeri 
 
 
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 
 
Eero Halmesmäki Jorma Höök 
 


