RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO

MUISTIO

Aika:

10.12.2019 klo 14.00 alkaen

Paikka:

Työ- ja toimintakeskus Rivakka, Käpälämäenkatu 14, Riihimäki

Paikalla:

Marjatta Mänty (pj.)
Antti Helenius (varapj.)
Pentti Haapala
Eino Toivanen
Pirkko Kalliomäki
Tommi Räty
Pertti Mäkelä
Sirpa Penttinen
Kari-Veli Lehtonen
Johanna Mähönen

Poissa:

Silja Nurmi
Timo Rintakoski

Riihimäen kansalliset seniorit ry
Riihimäen eläkkeensaajat ry
VR Eläkeläisten liiton Rihimäen osasto ry.
Eläkeliiton Riihimäen yhdistys ry
Riihimäen seudun kristilliset eläkeläiset ry.
Kaupunginhallitus
Kaupunkikehityslautakunta
Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky
Riihimäen seudun senioriopettajat RISSO ry
Riihimäen kaupunki, vanhusneuvoston sihteeri (sijainen)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marjatta Mänty avasi kokouksen klo 14.03 toivottaen Pirkko Kalliomäen
tervetulleeksi ja kiittäen Sinikka Peltolaa asiantuntijuudesta sekä mukanaolosta.
2. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tommi Räty ja Kari-Veli Lehtonen.
3. Vanhusneuvoston aloitteet
Tiedoksi annetaan vanhusneuvoston jättämien aloitteiden valmistelusta seuraavaa:
Vanhusneuvostolle ilmoitetaan hallintosäännön 184 §:n mukaisesti tieto yhdistysten
kokoontumistiloista tehdyn kuntalaisaloitteen käsittelystä.
Aloitteet käsittelee hallintosäännön 183 §:n mukaan se kunnan viranomainen, jolla on
toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa riippumatta siitä, mille
viranomaiselle aloite on osoitettu.
Tämä asia kuuluu kaupunkikehityslautakunnan toimivaltaan ja sen alaisen teknisen
palvelukeskuksen toimialan tilakeskuksen valmisteltavaksi. Asiaa valmistelevat
rakennuspäällikkö Hannu Mattila, puh. 019 758 4872, ja suunnitteluarkkitehti Outi
Jääskeläinen, puh. 019 758 4867.
Aloitteen käsittely kestää arviolta kaksi - kolme kuukautta.
Riihimäen kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimialan keskus
PL 125, 11101 RIIHIMÄKI
www.riihimaki.fi

_______________________________________
Eino Toivasen jättämä aloite yhdistysten vapaaehtoistyöntekijöiden huomioimisesta on kirjattu
kuntalaisaloitteeksi ja on annettu kulttuurituottaja Anna Vesenin ja tiedottaja Mia Miettisen
valmisteltavaksi.
Todettiin, että kaupunki ansaitsee kiitoksen nopeasta tiedottamisesta.
4. Lausunto valtuustoaloitteseen koskien omaishoidon kehittämistä Riihimäellä
Käsiteltiin valmistelussa olevaa valtuustoaloitetta ja annettiin siitä lausunto. Aloite liitteenä
kokouskutsun mukana.
-

Vanhusneuvosto on mukana tukemassa ja kannattaa aloitetta.

5. Vuoden 2020 kokousaikataulu
-

kuusi tapaamista vuoden 2020 aikana
ke 22.1.20 klo 14.00
to 19.3.20 klo 14.00
ke 20.5.20 klo 14.00
ke 3.9.20 klo 14.00
ke 14.10.20 klo 14.00
to 10.12.20 klo 14.00

6. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma
-

Työskentelytapaaminen pyritään saamaan touko- syyskuussa kun sote asiat selviävät.
Antti Helenius toivoi työskentelytapaamista, koskien kotona asuvien ikäihmisten
tilannetta.
Vuoden -20 toimintateema, (Elämä on ihmisen parasta aikaa), päätetään tammikuussa.
Keskustelu kirjaston puiston elävöittämisestä
Hausjärven ja Lopen vanhusneuvostotapaaminen
RiihiSeniorien kouluyhteistyöhaaste; koulumummi- ja kummitoiminta, keskusteltu
Pohjolanrinteen koulun kanssa.
Tilaisuutena päättäjä-kuntalais-tapaaminen
Omien tapaamisten asiantuntijatapaamiset; tammikuussa toiveena esim kirjasto, kiva
kuulla millaisia suunnitelmia on ja muutenkin toiminnasta. Miten kirjasto palvelee
ikäihmisiä?
Eläkeläisyhdistykset voisivat käydä Riihikodissa ulkoiluttamassa vanhuksia. Viedään
terveiset yhdistyksiin.

7. Vuoden 2019 toiminta
Toimintakertomusta ei tarvinne laatia, koska toiminta on sekä meidän, että kuntalaisten
luettavissa kaupungin sivuilla olevasta muistioluettelosta
8. Kaupungin puistosuunnitelmien esittely
Kaupunginpuutarhuri Päivi Sundman esitteli mm. Kirjaston läheisten Lounaspuiston ja
Kirjastonpuiston suunnitelmia. Erillinen valaistussuunnitelma, taidevalaistus. Jos suunnitelmat
menevät läpi, toteutus 2020 aikana.
Jenna Pelttari on maisemasuunnittelijana.
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9. Sosiaali- ja terveyslautakunnan/kaupunkikehityslautakunnan/sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan/terveyskeskuksen ja kaupunginhallituksen terveiset
vanhusneuvostoa koskevissa asioissa
Sotela: -----------Kaupunkikehitysltk: Penkit kaupungille, pysäköintisuunnitelma, liikennesuunnitelma,
asemanseutua suunniteltu, tulevaisuuteen tähtäävää suunnitelmaa. Kaksi uutta liikenneympyrää
toimivat hyvin. Jaakko Mäkelä toivoi, että otetaan huomioon uusia taloja suunniteltaessa
parkkipaikat (tilaa sekä määrä).
Sivistys- ja hyvinvointiltk: ------------Terveyskeskus: Lääkäreitä ja sairaanhoitajia lisää, suunnitellaan palaamista omatyöparimalliin
(lääkäri ja hoitaja), keväällä lääkäriin pääsyn pitäisi helpottua, fysioterapeuttien vastaanotolle
mahdollisuus päästä ilman lääkärissä käyntiä. Omaolo, nettipohja oma-arvioon.
Kaupunginhallitus: Hämeen kesäyliopisto siirtyy HAMK:in alaisuuteen.Päätimme pysyä
Hämeessä eikä sairaanhoitopiiri muutu.
10. Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.
11. Seuraava kokous
22.1.2020 klo 14.00 Riihimäen kirjastossa

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.38.

Marjatta Mänty
puheenjohtaja

Johanna Mähönen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja
Tommi Räty

Pöytäkirjan tarkastaja
Kari-Veli Lehtonen
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