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PÖYTÄKIRJA 

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 3/2022  

8.9.2022 klo 16.00−18.00 
 
Toimintakeskus Rivakka  
Käpälämäenkatu 14 
11710 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    Kaupunginhallitus 

Silja Nurmi    Sivistyksen ja osaamisen lautakunta 

Sirpa Penttinen    Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky. 

Kristiina Ruuskanen   Sosiaali- ja terveyslautakunta 

Janne Yrjölä    Riihimäen kaupunki, vanhusneuvoston sihteeri 

Jose Mäntynen   Sosionomiopiskelija 

Jukka Hokkila    Rivakan palveluvastaava. Poistui klo 16:55. 

Jouni Sakomaa   Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

Poissa: 

Risto Paajanen   Tekninen lautakunta 

Jouni Valli    Elinvoimalautakunta 

 

Asiat 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.00. 
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2. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 

Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Silja 

Nurmi ja Sirpa Penttinen. 

3. Rivakan toiminnan esittely.  

Rivakan palveluvastaava Jukka Hokkila kertoi työ- ja päivätoimintakeskus Rivakan 

toiminnasta ja vanhusneuvosto kävi siitä keskustelua. 

4. Sosiaali- ja terveysjohtajan terveiset. 

Sosiaali- ja terveysjohtaja Jouni Sakomaa kertoi Soten ajankohtaisista asioista, 

erityisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutilanteesta ja tulevaisuuden 

näkymistä. Vanhusneuvosto kävi keskustelua hyvinvointialueen käynnistymiseen 

liittyvistä asioista. 

5. Seniorimessut 

Keskustelua vanhusneuvoston osallistumisesta seniorimessuihin 5.10.22 klo 13. - 

16.00.  

Vanhusneuvostolla on messuilla oma pöytä. Puheenjohtajat ovat ainakin 

tavattavissa. Sihteeri valmistelee vanhusneuvoston pöydällä olevat materiaalit.  

Tiedoksi. 4.10.2022 klo 14.00 alkaen kirkkopuiston seurakuntakeskuksessa 

luentotilaisuus, puhujana Päivi Topo. 

6. Vanhusneuvoston toiminta ja tulevaisuus. 

Vanhusneuvosto keskusteli vanhusneuvoston asemasta ja roolista 

hyvinvointialueiden tullessa. Painotettiin vanhusneuvoston osallisuutta 

päätöksenteossa osallistamalla päätösten valmisteluun tai lausuntoja pyytämällä. 

Vanhusneuvostolla on myös kokemusta siitä että sen tekemiin aloitteisiin ei ole 

tullut vastausta vaan niitä on kadonnut.  

7. Riksulaan vanhusneuvoston aloitelaatikkoon jätettyjen aloitteiden 

käsitteleminen. 

Aloitteita on jätetty seuraavista asioista. 

- Useat henkilöt ovat esittäneet Riksulassa aiemmin olleen isännän palkkaamista 

Riksulan työntekijäksi. 
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Talvella 2022-2023 Riksulassa isäntänä työskennellyt henkilö oli kovasti pidetty mies. 
Määräaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen hän on toiminut Rivakassa 
vapaaehtoistehtävissä. Sosiaali- ja terveystoimella Riksulaan suunnatut vakanssit 
ovat täytettynä eikä varsinkaan nykyisessä tilanteessa Hyvinvointialueen alkua 
odotellessa ole mahdollista lisätä Riksulan vakansseja. Lisäksi, jo näin kuitenkin 
kävisi, tulisi vakanssi täyttää avoimella haulla kaupungin julkisen toiminnan 
luonteen vuoksi. Valitettavasti toivottua henkilöä ei voida siis esittää uudelleen 
palkattavaksi tehtävään. Toivotaan kuitenkin että hän ilahduttaa läsnäolollaan 
Riksulan kävijöitä muuten. 
 

- Riksulaan pyydetään myös elävän musiikin tanssien järjestämistä 

säännöllisesti. 

Riksulassa on järjestetty elävän musiikin tansseja ensimmäisen vuoden aikana noin 
kerran kuukaudessa. Tähän käytettiin sosiaali- ja terveystoimen käyttöön jätetyistä 
perintö- ja lahjoitusvaroista sellaisia jotka lahjakirjan mukaan soveltuivat tähän 
käytettäväksi. Kyseisiä varoja ei enää ole käytettävissä. Valitettavasti Riksulan 
talousarviossa ei ole varattu varoja elävän musiikin tanssien järjestämiseen syksyllä 
2022. 
 

- Eräs henkilö esittää kevyenliikenteen väylän rakentamista Riihimäen ja 

Ryttylän väliselle Riihiviidantielle. Tämä mahdollistaisi turvallisen 

kulkemisen Ryttylän suunnassa oleville virkistyspaikoille. 

 

Kyseessä on Elykeskuksen omistama tie. Riihimäen kaupungin kaupungininsinööri 
Toni Haapakosken mukaan Elykeskukseen ollaan teknisestä toimesta oltu yhteydessä 
ja ehdotettu tarkasteltavaksi ns. ”kylätieratkaisua” kevyenliikenteen olosuhteiden 
parantamiseksi. Kylätiekokeilusta voi saada lisätietoa Hattulan kunnassa toteutetun 
kylätiekokeilun raportista seuraavasta linkistä: 
https://www.doria.fi/handle/10024/175605 

8. Vanhusneuvostopäivä 2.11.2022. 
Vanhusneuvostopäivän 2.11.2022 ohjelma on valmis. Aamupäivän vietämme yhdessä 
Vammaisneuvostopäivän kanssa hyvinvointialueuudistuksen parissa. Tilaisuus järjestetään 
hybridinä Scandic Parkissa, Helsingissä sekä etäosallistumismahdollisuudella. Neuvostosta 
saa osallistua paikan päälle 1-2 henkeä, etäosallistujien määrää ei ole rajoitettu. 

Iltapäivällä syvennymme Vanhusneuvostoille tärkeisiin teemoihin. Tänä vuonna aiheitamme 
ovat Ikääntyvien digiosallisuus, Asumisen ennakointi ja varautuminen sekä Hyte-työ 
kunnissa ja hyvinvointialueilla. Kuulemme tietoiskuja eri kyselyiden, selvitysten ja ohjelmien 
tuloksista sekä kommentteja niistä. Pääsemme myös itse työskentelemään ja 
keskustelemaan aiheiden tiimoilta. 

Hyvinvointialueuudistuksen ohella neuvostojen kannalta merkittävä muutos on 
Vanhusasiavaltuutetun toimiston perustaminen. Iltapäivän ensimmäisen puheenvuoron 
meille pitääkin Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo. 

https://www.doria.fi/handle/10024/175605
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Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan, millaiseksi muodostuvat neuvostojen, 
järjestöjen ja julkisen hallinnon toimijoiden roolit ja yhteistyö uusissa yhteiskunnallisissa 
rakenteissa! 

Ilmoittaudu mukaan Webropolissa tästä linkistä. 

Nähdään marraskuussa! 

Lisätietoja: avoinhallinto(at)gov.fi 

Tilaisuuden ohjelma: 

Aika: Ke 2.11.2022 9.00-15.30 
Paikka: Scandic Park, Helsinki / Verkko-osallistuminen 
9.00 Aamupala 
9.30 Hyvinvointialueuudistuksen iso kuva ja tilanne (Muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen, 
valtiovarainministeriö) 
10.00 Vanhus- ja vammaisneuvostojen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä 
hyvinvointialueuudistuksessa (Puhujat varmistuvat myöhemmin) 
10.30 Paneelikeskustelu hyvinvointialueuudistuksesta 
11.00 Yhdenvertaisuusvaltuutetun puheenvuoro (Kristina Stenman) 
11.30 LOUNAS 
12.30 Vanhusasiavaltuutetun puheenvuoro (Päivi Topo) 
12.40 Ikääntyvien digiosallisuus  
- Alustus (Suvi Hiltunen, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry) 
- Keskustelua ryhmissä 
13.30 Tietoisku: UKK:n liikuntasuositus 

TAUKO 

14.00 Asumisen ennakointi ja varautuminen (Nina Leino, Vanhustyön keskusliitto) 
14.30 Hyte-työ kunnissa ja hyvinvointialueilla 
- Vanhusneuvostokysely 2022: Iäkkäiden toimintakyvyn edistäminen kunnissa (Katja 
Borodulin, Ikäinstituutti) 
- Dialogikeskustelu (Kaarina Tamminiemi, SOSTE; Sami Niemi, Kuntaliitto; Tapani 
Kauppinen, THL) 
15.15 Avoimen hallinnon tietoisku  
15.30 Ohjelma päättyy 

9. Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -haaste. 

Ikäinstituutin pyynnöstä välitettiin seuraava haaste. 
Arvoisa päättäjä, 
 
Tiesitkö, että joka toinen 75 vuotta täyttänyt kokee vaikeuksia puolen 
kilometrin kävelyssä (THL, FinTerveys2017). Vanhempien ihmisten 
päivittäinen ulkoilu vähenee huolestuttavasti, kun tulee liikkumisongelmia 
tai kaatumisen pelkoa. Moni iäkäs haluaisi kuitenkin jatkaa ulkoilua. 
 
Ikäinstituutti haastaa Sinut ulkoilemaan tukea ja seuraa kaipaavan 
iäkkään kanssa Vie vanhus ulos -kampanjan aikana 7.9.-7.10.2022.  
Voit esimerkiksi 
- ulkoilla iäkkään läheisesi tai naapurin kanssa  

https://link.webropol.com/s/vanhusneuvostopaiva02112022
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- ulkoilla palvelutalon tai hoivakodin asukkaan kanssa 
- osallistua kunnassanne järjestettävään ulkoilutapahtumaan tai 
- tarjota työntekijöillesi mahdollisuuden käyttää tunti työajasta 

ikäihmisen kanssa ulkoiluun. 
 
Jaa yhteinen ulkoiluhetki somessa tunnisteella #VieVanhusUlos.  
 
Ulkoilun ilo kuuluu kaikille! 
Ikäinstituutin väki 
Lisätietoa Vie vanhus ulos -kampanjasta www.vievanhusulos.fi  

10. Sosiaali- ja terveyslautakunnan/elinvoimalautakunnan/sivistyksen ja 

osaamisen lautakunnan/teknisen lautakunnan/terveyskeskuksen ja 

kaupunginhallituksen terveiset vanhusneuvostoa koskevissa asioissa. 

Kaupunginhallituksen edustaja kertoi että vanhusneuvoston merkityksestä on ollut 

myös kaupunginhallituksessa puhetta. Tarkoitus on painottaa 

vaikuttamistoimielimien toiminnan kehittämistä tulevaisuudessa ensi viikolla 

aloittavan hyvinvointikoordinaattorin toimenkuvassa. Samaten luotiin toivoa myös 

hyvinvointialueuudistukseen. Uudistusta valmistelevilla toimijoilla on hyvä pyrkimys 

rakentaa maakuntaan palvelut joissa asiakas on tärkein. 

11. Muut esille tulevat asiat 

Voi hyvin Hämeessä -seminaari, keskiviikkona 21.9.2022 klo 8.30−13.00 

Hämeenlinnan raatihuoneella. Kokouskutsun liitteenä kutsu seminaariin. 

Riihimäen, Hausjärven ja Lopen vanhusneuvostojen yhteiskokous ehdotetaan 

pidettäväksi 1.11.2022 klo 14.00−16.00. 

12. Seuraava kokous 

13.10.2022 klo 15.00−17.00. 

http://www.vievanhusulos.fi/
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