RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO

Esityslista 2/2019

Aika:

16.4.2019 klo 14.00-16.00

Paikka:

Yritystalo, 3. krs, Kaupunkikehityslautakunnan kokoushuone. Eteläinen
asemakatu 4 A, Riihimäki

KUTSUTUT:
x

Marjatta Mänty (pj.)

Riihimäen kansalliset seniorit ry

x

Suoma Salonen

Riihimäen eläkkeensaajat ry.

x

Pentti Haapala

VR Eläkeläisten liiton Riihimäen osasto ry.

x

Kari-Veli Lehtonen

Riihimäen seudun senioriopettajat RISSO ry

x

Eino Toivanen

Eläkeliiton Riihimäen yhdistys ry.

x

Sinikka Peltola

Riihimäen seudun kristilliset eläkeläiset ry.

x

Tommi Räty

Kaupunginhallitus

x

Timo Rintakoski

Sosiaali- ja terveyslautakunta

x
x

x

Pertti Mäkelä
Saapui 15.29

Kaupunkikehityslautakunta

Silja Nurmi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sirpa Penttinen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky.

Janne Yrjölä

Riihimäen kaupunki, vanhusneuvoston
sihteeri

1. Kokouksen avaus
2. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Riihimäen kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimialan keskus
PL 125, 11101 RIIHIMÄKI
www.riihimaki.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sinikka Peltola ja Timo Rintakoski.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Ei huomautettavaa.
4. Uusi sosiaali- ja terveysjohtaja Jouni Sakomaa esittäytyy.
Jouni esittäytyi jonka jälkeen keskusteltiin.
5. Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma
Palvelupäällikkö Kristiina Kalliovalkama esittelee päivitettyä vanhuspalvelulain mukaista
suunnitelmaa. (Liitteenä)
Kuultiin Kristiinan esitys ja keskusteltiin ja kyseltiin.
6. Yleisötilaisuus 6.3.2019 kokemukset ja palautteet
-

Lääkäreiden puheenvuorot oli hyviä. Uuttakin tietoa tuli. Viimeinen oppilaitosesittely ei
ehkä palvellut.
Hyvät lääkäriluennoitsijat.
Luennoitsijat olivat hyviä ja paljon uutta asiaa. Myös Hamkin esittelyssä oli uutta tietoa.
Ihan hyvä tilaisuus.
Joitakin palautteita tuli kuulijoilta, kaikki myönteisiä.

7. Muistiyhdistystoiminnan kehittäminen Riihimäellä.
Liitteessä olevaan sähköpostiviestittelyyn perustuen keskustelemme ajatuksista
muistitoiminnan virkistämisestä Riihimäellä.
Keskustelun myötä päädyttiin siihen, että vanhusneuvosto kutsuu Anna Myllymäen, Heidi
Sorrin ja Mirja Lammin keskustelemaan muistikerhotoiminnan tulevaisuudesta Riihimäellä.
Tavoiteaikataulu toukokuun aikana.
8. Syyskuun kokousajankohdan sopiminen
Yhteiskokous Lopen ja Hausjärven vanhusneuvostojen kanssa ei käy aikaisemmin puhuttuun
aikaan. Uusina vaihtoehtoina 4., 5., tai 6.9.2019.
Uudeksi kokouspäiväksi sovittiin 6.9.2019 klo 14.-16.00.
Teemaideoita: Vanhusten viikko, Yhteistyön mahdollisuudet.
Timo hoitaa tilavaraukset ja tarjoilut. Marjatta hoitaa yhteydet naapurikuntien
vanhusneuvostoihin ja osallistujien lukumäärän.
9. Vanhusneuvoston vuoden 2018 toimintasuunnitelma.
Marjatta valmistelee.
Käytiin läpi vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin stilistisin muutoksin.
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10. Lausunto –valtuustoaloite suihkujen saippuoiden palautuksesta Riihimäen uimahalliin.
Esityslistan liitteenä on otsikonmukainen valtuustoaloite, johon on pyydetty mm.
vanhusneuvoston lausuntoa. Kokouksen aikana muotoillaan lausunto aloitteeseen.
Vanhusneuvosto kävi asiasta keskustelua ja päätyi seuraavaan:
”Vanhusneuvosto pitää tärkeänä että Riihimäen uimahallin suihkutiloihin palautetaan saippuat.”
11. Sosiaali- ja terveyslautakunnan/kaupunkikehityslautakunnan/sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan/terveyskeskuksen ja kaupunginhallituksen terveiset
vanhusneuvostoa koskevissa asioissa
Sotela (Timo Rintakoski): Viime vuoden talous toteutui hyvin ja tämä vuosi lähtenyt liikkeelle
suunnitelman mukaisesti.
Kaupunkikehitysltk (Pertti Mäkelä): Esteettömyyskävely toteutui ja epäkohtia löytyi
monenlaisia. Keskuskadun uudistaminen lähtee liikkeelle todennäköisesti tämän vuoden sijaan
vuonn 2020. Liikuntaraadissakin tuli jo esiin että kaupunkiin ollaan rakentamassa turvallista
liikkumista tukevia kävelyreittejä Sipusaareen ja Piikinmäelle.
Sivistys- ja hyvinvointiltk (Silja Nurmi): Terveyskeskus (Sirpa Penttinen): Kaupunginhallitus (Tommi Räty): Yhdistyksien ideat / vinkit: Eläkkeensaajien keskusliitto lähetti 6.3 kuntiin kirjeet. Siinä
pyydettiin kuntia tukemaan eläkeyhdistysten toimintaa. Eläkeläisyhdistykset ovat tärkeitä
vapaaehtoistyöntekijöiden tarjoajia. Kunnilta toivotaan taloudellista tukea ja julkisten tilojen
ilmaista käyttömahdollisuutta. Yhteiskäyttötiloista syntyi kokouksessa keskustelua ja todettiin
että semmoinen tarvitaan ehdottomasti. Maksuttomuus on ehdoton.
12. Muut esille tulevat asiat
Ikäihmiset muutoksessa tilaisuuteen Hämeenlinnaan 9.5 on lähdössä Marjatan lisäksi K-V ja
Sinikka.
Kokouksen jälkeen tutustuttiin uusittuihin kotihoidon ja sosiaalikeskuksen tiloihin.
Pertti esitteli Kaupunkikehityksen kiinnostusta ideoista puistojen kehittämiseksi. Näitä ideoita
esim kolmiopuiston ja kirjaston viereisen puiston osalta otetaan vastaan teknisen johtajan Toni
Haapakosken toimesta.
13. Seuraava kokous
6.9 klo 14-16 paikka Sairaalan ruokailutila Hausjärven ja Lopen vanhusneuvostojen
tapaaminen, koetaan yhteistyö tarpeelliseksi ja hedelmälliseksi (Timo selvittää paikan, varalla
lukio/ Hyria; Marjatta lähettää kutsun)
23.10 klo 14-16
10.12 klo 14-16
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14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.58.

Marjatta Mänty
puheenjohtaja

Janne Yrjölä
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja
Sinikka Peltola

Pöytäkirjan tarkastaja
Timo Rintakoski
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