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PÖYTÄKIRJA 

Vanhusneuvoston kokous 04/2022  

13.10.2022 klo 15.00-16.55 
Virastotalo veturi, 3. kerros, kokoushuone Voima 
Eteläinen asemakatu 4 a, 11130 Riihimäki 

Saapuvilla olleet  

Eero Halmesmäki, poistui 16.21 VR Eläkeläisten liiton Riihimäen osasto ry 

Jorma Höök     Eläkeliiton Riihimäen yhdistys ry, puheenjohtaja 

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 16.41  Kaupunginhallitus 

Silja Nurmi    Sivistyksen ja osaamisen lautakunta 

Risto Paajanen   Tekninen lautakunta 

Sirpa Penttinen    Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky. 

Kristiina Ruuskanen   Sosiaali- ja terveyslautakunta 

Jouni Valli, poistui 16.12  Elinvoimalautakunta 

Marjo-Kaisa Konttinen  Riihimäen kaupunki, sihteeri 

 

Poissa 

Antti Helenius    Riihimäen eläkkeensaajat ry 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05 

2. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kristiina Ruuskanen ja Marja Tarkkonen. 
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3. Kaupunginjohtaja Jouni Ehon tervehdys Vanhusneuvostolle 

Kaupunginjohtaja Jouni Eho esittäytyi ja kertoi ajankohtaisista asioista kuten 

talousarviosta, kaavoituksesta, asumistarjonnasta sekä kaupungin 

vetovoimaisuudesta. Lisäksi kaupunginjohtaja vastasi neuvoston esittämiin 

kysymyksiin.  

4. Vanhusneuvoston lausunto maankäytön toteuttamisohjelman 

ohjelmatekstiluonnoksesta 

Vanhusneuvosto keskusteli kokouksessa ohjelmatekstiluonnoksesta. Keskustelun 

pohjalta päätti antaa alla oleva lausunnon.   

Vanhusneuvoston lausunto maankäytön toteuttamisohjelman 

ohjelmatekstiluonnoksesta 

Ikääntyneiden määrän lisääntyminen ja siihen varautuminen tulee huomioida 

palveluverkkosuunnitelmassa. Ohjelmalla on varmistettava määrällisesti riittävä, 

laadullisesti korkeatasoinen, monipuolinen ja esteetön asuntotuotanto lähellä 

saavutettavia palveluita. Palvelut ja asuin talot tulee sijoittaa esteettömille ja 

saavutettaville paikoille. Lisäksi ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen 

mahdollistamista tulee tarkastella ja maankäyttöohjelmaan tulee laatia varauksia 

siihen.  

Aseman seudun maankäyttöön on kiinnitettävä huomiota. Aivan radan varteen ei 

tule rakentaa asuntoja, mutta hyvien liikenneyhteyksien säilymisestä on kuitenkin 

huolehdittava. Esteetön liikkuminen myös julkisessa liikenteessä tulee mahdollistaa 

alueita kaavoitettaessa ja rakennettaessa. Haja-asutusalueelta palveluiden pariin 

pääsy tulee taata.  

Maankäytössä ja rakentamisessa tulee huomioida luontoarvot niin, että lähellä 

olevat saavutettavat luontomaastot säilyvät.  

Kaupungin tulisi osoittaa yhdistyksille ja yhteisöille erikokoisia kokoontumistiloja 

yhteisöllisen toiminnan ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi.  
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5. Riksulan aloitelaatikon asiat 

Vanhusneuvosto käsitteli Seniorimessuilla aloitelaatikkoon jätetyt asiat ja päätti, 

että neuvosto järjestää turvallisuusillan syksyn aikana. Illan teemoja ovat 

väestönsuojat ja varautuminen sekä arjen turvallisuus.  

6. Sosiaali- ja terveyslautakunnan/elinvoimalautakunnan/sivistyksen ja osaamisen 

lautakunnan/teknisen lautakunnan/terveyskeskuksen ja kaupunginhallituksen 

terveiset vanhusneuvostoa koskevissa asioissa. 

Terveyskeskus: Influessarokotuksiin ajanvaraus lokakuussa, rokotukset alkavat 

marraskuussa. Viidettä koronarokotetta rokotetaan. Koronatartunnoissa on selvästi 

kasvua.  

Tekninen lautakunta:  

Aurausaikatauluista käsittelyssä on ollut aloite. Aloite ei edennyt.  

Peltosaaren päiväkodin ja koulun purku-urakka on odotettua halvempi 

Ikääntyneiden kokoontumistiloista on keskusteltu palveluverkon ohjausryhmässä.  

7. Muut esille tulevat asiat 

Nuorisovaltuusto on toivonut yhteistyötä vanhusneuvoston kanssa. 

Vanhusneuvosto päätti, että nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

kutsutaan seuraavaan vanhusneuvoston kokoukseen.  

Terveyskeskuksen edustaja Sirpa Penttinen jää eläkkeelle ja terveyskeskuksen 

edustajana vanhusneuvostossa jatkaa Kirsi Elo-Hutri. 

8. Seuraava kokous 

Seudullinen vanhusneuvoston kokous 1.11. Lasimuseolla klo 14.00 -16.00 

Vanhusneuvoston kokous 1.12. klo 15.00 

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55 

 

 


