RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO

Asialista 4/2019

Aika:

23.10.2019 klo 14.00 alkaen

Paikka:

Riihikoti, kontiontie 73, Riihimäki

KUTSUTUT:
x

Marjatta Mänty (pj.)

Riihimäen kansalliset seniorit ry

Antti Helenius (varapj.)

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

Pertti Mäkelä

Kaupunkikehityslautakunta

Silja Nurmi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sirpa Penttinen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky.

Janne Yrjölä

Riihimäen kaupunki, vanhusneuvoston
sihteeri

x
x

Riihimäen kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimialan keskus
PL 125, 11101 RIIHIMÄKI
www.riihimaki.fi

Seudullinen vanhusneuvostojen yhteiskokous.
Yhteinen osuus 14.00-15.30
Omat asiat 15.30-16.00
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marjatta Mänty avasi kokouksen klo 15.33.

2. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Eino Toivanen ja Pentti Haapala
3. Osallistava budjetointi
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri kertoo osallistavan budjetoinnin kokeilusta.
Parhaillaan Riihimäellä on käynnissä kuntalaisten ideoiden kerääminen yhteisesti valittavasta
kohteesta tai kohteista, johon voisi käyttää 50 000 euroa. Ehdotukset kootaan, joista avataan
yhteinen äänestys, jossa valitaan yksi tai useampi hanke toteutettavaksi. Ehdotettavan
hankkeen tulee olla jotain muuta kuin kunnan talousarviomenoin pyöritettävää tai hankittavaa.
Ideoita kerätään 15.12. 2019 asti.
https://osallistu.riihimaki.fi/

4. Vanhusneuvoston aloite / Eino Toivanen
Käsitellään vanhusneuvoston jäsen Eino Toivasen toimittamaa aloite-ehdotusta (liitteenä).
Vanhusneuvosto kannattaa jäsenensä Eino Toivasen laatimaa aloitetta ja pyytää
kaupunginhallitusta käsittelemään asiaa toivoen myönteistä suhtautumista.

5. Lausunto valtuustoaloitteseen koskien Riihimäen kaupungin kotihoidon ja KantaHämeen pelastuslaitoksen ensihoidon yhteistä yksikköä (Liitteenä)
Käsitellään valmistelussa olevaa valtuustoaloitetta ja annetaan siitä lausunto.
Vanhusneuvosto kannattaa aloitteen mukaisen toiminnan mahdollisuuksien tutkimista.
Tarkempien laskelmien puutteessa on vaikeaa muodostaa kantaa vaikuttavuudesta ja
kannatettavuudesta. Riihimäen alue vaikuttaa äkkiseltään pieneltä väestöpohjaltaan
mahdollisten kustannusten suhteen.
6. Sosiaali- ja terveyslautakunnan/kaupunkikehityslautakunnan/sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan/terveyskeskuksen ja kaupunginhallituksen terveiset
vanhusneuvostoa koskevissa asioissa
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Sotela: Lyhytaikaishoidon yksikköä supistetaan niin että osasta paikkoja muodostetaan
pitkäaikaispaikkoja.
Tehostetun palveluasumisen kilpailutus on käynnissä. Hinnat ovat nousemassa.
Kaupunkikehitysltk:
Sivistys- ja hyvinvointiltk:
Terveyskeskus: Terveyskeskuksessa suunnitellaan kiireellisen hoidon järjestämisen avoinna
oloajan supistamista nykyisestä 8-22 vähäisemmäksi ja siirtää näin lääkäriresursseja
vastaanottotoimintaan. Perusterveydenhuoltoa halutaan vahvistaa sillä periaatteella että
ihmiset pääsisivät viikon kuluessa lääkäriin hallitusohjelman linjausten mukaisesti.
Kaupunginhallitus:

7. Muut esille tulevat asiat
Kristillisten eläkeläisten yhdistys vaihtaa vuodenvaihteessa vanhusneuvoston jäsentään. Uusi
edustaja on Pirkko Kalliomäki.
8. Seuraava kokous
10.12.2019 klo 14-16, Mäkikujan perhekoti (varalla Rivakka)
9. Kokouksen päättäminen
Marjatta Mänty päätti kokouksen 16.15.

Marjatta Mänty
puheenjohtaja

Janne Yrjölä
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja
Pentti Haapala

Pöytäkirjan tarkastaja
Eino Toivanen
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