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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 5/2022 

PÖYTÄKIRJA 

 

1.12.2022 klo 17.00 

Matkakeskus, 1.krs. neuvottelutila Asema 

Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki 

Osallistujat  

Jorma Höök, puheenjohtaja  Eläkeliiton Riihimäen yhdistys ry  

Eero Halmesmäki   VR Eläkeläisten liiton Riihimäen osasto ry 

Sinikka Peltola   Riihimäen seudun kristilliset eläkeläiset ry  

Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen Riihimäen kansalliset seniorit ry  

Suoma Salonen   Riihimäen eläkkeensaajat ry 

Kirsi Elo-Hutri    Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky. 

Silja Nurmi    Sivistyksen ja osaamisen lautakunta 

Risto Paajanen   Tekninen lautakunta 

Kristiina Ruuskanen   Sosiaali- ja terveyslautakunta 

Jouni Valli    Elinvoimalautakunta 

Janne Yrjölä    Riihimäen kaupunki 

Marjo-Kaisa Konttinen  Riihimäen kaupunki 

Sirpa Roivas, sihteeri   Riihimäen kaupunki 

Poissa  

Marja Tarkkonen   Riihimäen seudun senioriopettajat RISSO ry  

Antti Helenius    Riihimäen eläkkeensaajat ry 

Eija Aittola    Kaupunginhallitus 
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Käsitellyt asiat  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. 

Pidettiin hiljainen hetki Marjatta Männyn muistolle. 

Vanhusneuvosto esitti kiitoksensa Janne Yrjölälle neuvoston eteen tehdystä työstä. 

2. Kokouksen laillisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen ja Eero Halmesmäki. 

4. Nimeämispyyntö Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon 

Hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 14.11.2022 päättänyt pyytää 

alueen kuntien vaikuttamistoimielimiä ehdottamaan jäsenet alueellisiin 

vaikuttamistoimielimiin. Ehdotukset nimettävistä henkilöistä tulee tehdä 16.12.2022 

mennessä. 

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 32 §:n mukaisesti aluehallituksen on 

asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi 

hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, 

ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi 

hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto. 

Jotta tuleviin hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin saadaan monipuolisesti 

jäseniksi sekä miehiä että naisia, jokaisesta kunnasta pyydetään esittämään yhtä 

miestä ja yhtä naista sekä hyvinvointialueen vanhusneuvostoon että 

vammaisneuvostoon ja kahta miestä ja kahta naista hyvinvointialueen 

nuorisovaltuustoon. Lisäksi aluehallitus pyytää Hämeen eläkeläisjärjestöjen 

neuvottelukuntaa nimeämään edustajansa hyvinvointialueen vanhusneuvostoon 

em. periaatetta noudattaen. 

Vanhusneuvosto päättää valita keskuudestaan yhden miehen ja yhden naisen 

hyvinvointialueen vanhusneuvostoon. 

 Vanhusneuvosto esitti ensisijaiseksi edustajaksi Eero Halmesmäkeä ja 

toissijaiseksi Sinikka Peltolaa. 
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5. Riihimäen hyvinvointisuunnitelmasta 2023–2025 

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia laaja hyvinvointikertomus ja -

suunnitelma valtuustokausittain. Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma on yksi 

kunnan strategisista asiakirjoista, joka syventää, täsmentää ja toteuttaa 

kuntastrategian tavoitteita asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen osalta. 

Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma muodostavat kokonaisuuden. 

Hyvinvointikertomus kuvaa riihimäkeläisten hyvinvoinnin tilaa kymmenien 

indikaattoreiden valossa sekä raportoi hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden 

saavuttamista ja tehtyä hyvinvointityötä. Hyvinvointisuunnitelmassa asetetaan 

tavoitteet riihimäkeläisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja työn johtamiseksi. 

Hyvinvointisuunnitelma perustuu RakasRiksu-strategiaan ja toimii kokoavana 

asiakirjana erillisille hyvinvointia edistäville strategisille asiakirjoille. Erilliset 

hyvinvointia edistävät asiakirjat ovat Kanta-Hämeen alueellinen 

hyvinvointikertomus ja –suunnitelma vuosille 2021-2024, Vanhuspalvelulain 

mukainen suunnitelma 2019-2023, Lasten ja nuorten seudullinen 

hyvinvointisuunnitelma, Riihimäen kestävän liikkumisen suunnitelma, Rakennetun 

ympäristön ohjelma, Seudullinen kotouttamisohjelma, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 

2021-2024, Riihimäen viheralueohjelma 2015-2035 ja Leikkipaikkaohjelma 2022-

2030. 

Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain laadittavassa 

hyvinvointikertomuksessa ja valtuustokauden päätteeksi laadittavassa laajassa 

hyvinvointikertomuksessa. 

Hyvinvointikoordinaattori esittelee hyvinvointisuunnitelman 2023–2025 luonnosta 

kokouksessa. 

Vanhusneuvosto päätti  

 merkitä Riihimäen hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 valmistelutilanteen 

tiedokseen. 

 Tammikuussa hyvinvointisuunnitelma kiertää lausunnoilla lautakunnissa ja 

neuvostoissa, ja etenee kaupunginhallituksesta valtuuston hyväksyttäväksi. 

 Marjo-Kaisa lähettää jäsenille hyvinvointisuunnitelman ennen 

vuodenvaihdetta. 
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6. Vanhusneuvoston vuoden 2023 kokousajat 

Vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan vanhusneuvosto kokoontuu 5-6 kertaa 

kalenterivuoden aikana.  

Vanhusneuvosto päätti  

 kokoontua torstaisin 26.1., 23.2., 30.3., 27.4., 25.5., 31.8., 28.9., 26.10. ja 7.12.  

klo 16.30 

 

7. Riksulan aloitelaatikon asiat 

Ei aloitteita. Aloitelaatikon sijainnista keskusteltiin, olisiko laatikko mahdollista 

sijoittaa enemmän esille. 

8. Lautakuntien, terveyskeskuksen ja kaupunginhallituksen terveiset 

vanhusneuvostoa koskevissa asioissa 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

 Elinvoimalautakunta 

pyytää lausuntoa Riihimäen luonnonsuojeluohjelmaan 

 Sivistyksen ja osaamisen lautakunta 

 Tekninen lautakunta  

Mm. lepopenkkien osalta pyydetty ottamaan yhteyttä Päivi Sundmaniin, 

penkit tulisi ensin huomioida budjetissa. 

 Terveyskeskus  

 Kaupunginhallitus  

9. Muut asiat 

 Palaute 14.11. järjestetystä Turvallisuusillasta 

Osallistujia ollut n. 60, tilaisuutta pidettiin hyvänä. 

 Toivottu urologin ja gynekologin luentoja 

 Vanhusneuvoston vetoomus ikäihmisten kokoontumistilojen löytämiseksi 

Tiloja huonosti tarjolla, vetoomus Marjo-Kaisalla selvityksessä. 

 Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

Toimintasuunnitelma tehdään tammikuun kokouksessa 

 Joululounas 19.12. klo 12.30 Teatterihotellilla. 

Jos et osallistu (tai erityisruokavalio/allergioita), ilmoitathan Marjo-Kaisalle. 
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 R-kyytiasioista keskusteltiin – mm. iltaisin ei kyytejä tarjolla. Pyydetään 

tammikuun kokoukseen liikennetekniikan asiantuntija Kimmo Männistö 

kertomaan R-kyydeistä. 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40. 

 


