HAMINAN KAUPUNKI
Vanhusneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
5.3.2019

KÄSITELLYT ASIAT

Läsnäolijat

1

13 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

1

14 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

1

15 § VANHAN HAMSTERIN HOTELLI-TEATTERIESITYKSET JA NIISTÄ
TIEDOTTAMINEN

2

16 § SENIORIMESSUT

2

17 § TERVEYSKIOSKI, KYMSOTEN EDUSTAJA KIRSI KIISKI

2-3

18 § PYHÄLLÖN KOULUN RUOKAILU

3

19 § HELMI-HYVÄÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ-HANKE

3

20 § MUUT ASIAT

3

HAMINAN KAUPUNKI
Vanhusneuvosto

PÖYTÄKIRJA
5.3.2019

Sivu 1

KOKOUSAIKA
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KOKOUSPAIKKA

Kumppanuustalo Hilma, Kadettikoulunkatu 3, Hamina

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Lekander Ari, puheenjohtaja, Haminan Seniorit ry
Harjula Oili,
Eläkeliiton Vehkalahden yhdistys ry
Hauhia Ritva,
Kilpailukykyvaliokunnan edustaja
Hietala Reijo,
Haminanseudun Oloneuvokset ry
Hytönen Riitta,
Kasvatus ja koulutus-valiokunnan edustaja poistui
10.52
Kasari Erkki,
Haminan kaupungin eläkekerho ry
Kasari Jorma,
Hyvinvointivaliokunnan edustaja
Kiiski Helga,
Haminan ja Ympäristön Eläkeläiset ry
Kiiski Kirsi,
Kymsoten edustaja
Koskivuori Irene,
Haminan – Vehkalahden Sotaveteraanit ry
Parjanen Pirkko,
Kaupunkikehitysvaliokunnan edustaja
Räsänen Tuomo,
Haminan Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry,
Satama Anja,
Kymenlaakson Rintamaveteraanit ry

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Maasilta Rita
Honkanen Hannah

Palvelupäällikkö, Aktiivisena ja osallisena
Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

ASIAT

13-14 §

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

13 § Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

14 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Räsänen Tuomo ja Satama Anja.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
JA NÄHTÄVÄNÄPITO

Ari Lekander
Puheenjohtaja

Rita Maasilta
Pöytäkirjanpitäjä

Räsänen Tuomo
Pöytäkirjantarkastaja

Satama Anja
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettavissa 8.3.2019 Haminan kaupungin asiointipalvelu Rinkelissä, kaupungintalon katutasossa, Puistokatu 2, Hamina.
Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin internetsivuilla,
Kaupunki-info ja päätöksenteko/ Päätöksenteko/ Vanhusneuvosto
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15 § VANHAN HAMSTERIN HOTELLI-TEATTERIESITYKSET JA NIISTÄ TIEDOTTAMINEN
Vanhustenhuoltorahaston varoilla järjestetään kaksi teatterinäytöstä Haminan teatteriin. Vanhan
hamsterin hotelli -näytökset järjestetään seuraavasti:
21.3.2019 14 hoivakodeille ja omaishoidettaville
28.3.2019 14 haminalaisille ikäihmisille
Ilmoittautumiset 21.3. näytökseen osallistuvista kerätään määriteltyyn päivämäärään mennessä.
Sihteeri toimittaa tiedot näytöksestä sekä ilmoittautumisohjeet hoivakodeille. Kymsoten edustaja
Kirsi Kiiski toimittaa vastaavat tiedot omaishoidolle. Mikäli paikkoja jää jäljelle ilmoittautumisten
jälkeen, on ne tarkoitettu haminalaisille ikäihmisille.

16 § SENIORIMESSUT
Seniorimessuja ei ole mahdollista järjestää toukokuun 2019 aikana tämän hetken aikataulun
puitteissa. Järjestelyt ovat alkaneet yleensä loka-marraskuussa edellisvuoden puolella. Kaupungissa on meneillään muutostilanne ja kunnan sisältä keskeisiä toimijoita järjestelyihin ollaan
määrittämässä. Kymsoten kanssa tullaan tulevaisuudessa tekemään yhteistyötä asian tiimoilta.
Sihteeri tarkastaa pöytäkirjoista seniorimessuja aiemmin suunnitelleen työryhmän kokoonpanon.
Muutostilanne ja sen näyttäytyminen suoraan kuntalaiselle herätti keskustelua. Seniorimessut
todettiin haluttavan järjestää myös vuonna 2019, vaikkakaan ei olisi mahdollista toukokuussa.
Vanhusneuvoston tahto on, että seniorimessut ovat vanhustenviikon yhteydessä lokakuussa,
jolloin seniorimessut olisivat vanhustenviikon ns. päätapahtuma.

17 § TERVEYSKIOSKI, KYMSOTEN EDUSTAJA KIRSI KIISKI
Kymsoten edustaja Kirsi Kiiski kertoi selvitettäväksi pyydetyistä terveyskioskiin liittyvistä asioista. Kymsotesta Seija Nousiainen, palveluesimies on antanut vastauksia liittyen terveyskioskiin,
sen palvelutarjontaan ja tässä erityisesti korvahuuhteluiden mahdollisuuksiin Haminassa. Vesijohtoja ei ole mahdollista saada Linnoituksen uimahallin tiloihin. Esimerkiksi korvahuuhteluja ei
siten ole mahdollista suorittaa terveyskioskin tiloissa ja Haminassa kyseiset toimenpiteet hoidetaan terveyskeskuksessa.
Tilanteeseen ei olla tyytyväisiä ja sen nähdään olevan epäyhdenvertainen, sillä kyseinen palvelu on mahdollista saada Kotkan ja Karhulan terveyskioskeissa. Palveluiden sisällöissä on havaittavissa alueellisia eroavaisuuksia, joka myös johtaa eroavaisuuksiin käyttäjille muodostuneissa kustannuksissa. Terveyskioski nähdään tärkeänä osana terveydenhuoltoa.
Sovittiin, että sihteeri toimittaa Kymsoten palveluhinnaston jäsenistölle sähköpostitse. Lisäksi
selvitettäväksi pyydettiin se kuinka paljon Kymsote maksaa vuokraa kaupungille.
Vanhusneuvosto esittää kaupunkikehitysvaliokunnalle, että nykyiseen terveyskioskiin vedetään
vedet ja viemärit.
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Keskusteluun nousi Haminassa sijaitsevat ikäihmisille suunnatut kohtaamispaikat. Kymsote on
tehnyt Puistokammarin kohtaamispaikasta ostopalvelusopimuksen. Lisäksi Iitanpirtti kuuluu samaan ostopalvelusopimukseen. Puistokammarin toiminnan halutaan jatkuvan. Nyt tiedossa on,
että toiminta muuttuu. Kohtaamispaikassa on ollut kaksi kertaa viikossa ruokailu, jota ei enää
järjestetä. Ruokailun järjestäjänä on ollut Husula-Salmenkylä aluetupayhdistys ry, ei Kymsote
tai kaupunki. Kohtaamispaikkojen toiminta on ennakoivaa toimintaa ja vaikuttavat ihmisten viihtyvyyteen.
Kohtaamispaikkoja koskevat asiat halutaan hyvinvointivaliokunnan käsittelyyn.

18 § PYHÄLLÖN KOULUN RUOKAILU
Vanhusneuvosto osallistuu tutustumisretkelle Pyhällön koululle 12.4.2019 klo 12 alkaen. Tavoitteena on tutustua Pyhällön koululla ikäihmisille järjestettävään toimintaan. Pyhältöläiset ovat
olleet tyytyväisiä toimintaan, jota koululla järjestetään ja tavanomaista on, että 20-30 henkilöä
osallistuu tapaamisiin, jotka ovat säännöllisesti järjestettyjä. Kokoontumisissa voi olla paikalla
esimerkiksi liikuntaa ohjaavia henkilöitä.
Mikäli vanhusneuvoston jäsenillä on erityisruokavalioita, niin tieto koululle tarvitaan kahta päivää
ennen vierailua. Lisäksi ruokailijoiden määrä tulee ilmoittaa koululle. Ilmoittautumiset ja lisätiedot otetaan huhtikuun kokouksessa.

19 § HELMI-HYVÄÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ-HANKE
Marraskuussa 2018 päättyneen hankkeen ’Yhteinen koti maalla’ jatkotoimenpiteinä suunnitellaan ´Helmi Hyvää on elämää ikääntyneenä´- hanketta, jonka tavoitteena on tukea maaseudulla
asuvien ikäihmisten hyvää elämänlaatua ja omassa kodissa ja tutussa ympäristössä asumista.
Yhteisöllisiä toimintamuotoja halutaan kehittää senioritalojen, kyläkeskusten ja maaseudun
omakotialueiden asukkaille. Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Oy Socom.
Hankkeeseen etsitään yhteistyökumppaneita. Haminan Vanhusneuvosto on kiinnostunut osallistumaan kyseiseen hankkeeseen. Ennakkotieto sitoutumisesta hankkeeseen on annettu. Asiasta saadaan tarkempaa tietoa hankkeen edetessä. Socom hakee hankkeelle rahoitusta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

20 § MUUT ASIAT
Vanhusneuvosto on pyytänyt saada tietoonsa yhteyshenkilön vanhustenviikkoon liittyvissä asioissa. Sihteeri toimittaa tämän tiedoksi kaikille joko sähköpostitse tai kirjeitse.
Vanhustenhuoltorahaston muuttumisesta tulevaisuudessa hyvinvoinnin edistämisen rahastoksi
on annettu ennakollinen tieto vanhusneuvoston helmikuun 2019 kokouksessa. Asia halutaan
hyvinvointivaliokunnan käsittelyyn. Vanhusneuvosto vaatii luottamushenkilökeskustelua rahastoon liittyvistä mahdollisista muutoksista.
Muutosjohtaja Simo Kaksonen osallistuu huhtikuun vanhusneuvoston kokoukseen.
Seuraava kokous on 3.4.2019 klo 10 Kumppanuustalo Hilmassa.

