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KOKOUSAIKA

7.10.2019 klo 10-11.47

KOKOUSPAIKKA

Kumppanuustalo Hilma, Keltainen kabinetti, Kadettikoulunkatu 3, Hamina

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Lekander Ari, puheenjohtaja, Haminan Seniorit ry
Harjula Oili,
Eläkeliiton Vehkalahden yhdistys ry
Hauhia Ritva,
Kilpailukykyvaliokunnan edustaja
Hietala Reijo,
Haminan seudun Oloneuvokset ry, poistui 11.27
Hytönen Riitta,
Kasvatus ja koulutus-valiokunnan edustaja,
saapui 11.07
Kasari Erkki,
Haminan kaupungin eläkekerho ry
Kasari Jorma,
Hyvinvointivaliokunnan edustaja, poistui 11.36
Kiiski Helga,
Haminan ja Ympäristön Eläkeläiset ry, poissa
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

Honkanen Hannah
Maasilta Rita
Kiiski Kirsi,
Vuoksiala Heikki

ASIAT

44-45 §

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

44 § Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

45 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satama Anja ja Harjula Oili.

Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja, poissa
Palvelupäällikkö, Haminan kaupunki
Kymsoten edustaja
Liikuntapaikkavastaava, Haminan kaupunki,
poistui 10.25

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Ari Lekander
Puheenjohtaja

Satama Anja
Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
JA NÄHTÄVÄNÄPITO

Rita Maasilta
Pöytäkirjanpitäjä

Harjula Oili
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettavissa 10.10.2019 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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46 § RUISSALON LIIKUNTATILAT, LIIKUNTAPAIKKAVASTAAVA HEIKKI VUOKSIALA
Heikki Vuoksiala, liikuntapaikkavastaava kutsuttiin kokoukseen syyskuun kokouksessa sovitusti
kertomaan liikuntapaikkoja koskevista ajankohtaisista asioista. Erityisesti Ruissalon uusi liikuntatila on herättänyt kiinnostusta. Heikin vastuualueisiin lukeutuu liikuntapaikkojen hoito- ja kunnossapito.

Ruissaloon on valmistunut syksyn aikana uusi kamppailu-urheilukeskus. Tilat ovat tulossa kaikkien kuntalaisten käyttöön. Tilat soveltuvat monenlaiseen käyttöön, kuten keppijumppaan ja
kuntosaliharjoitteluun. Uusi kamppailu-urheilukeskus on ns. monitoimitila. Tilassa on 15x8m tatami-alue. Tiloja tulee käyttää sisäjalkineissa. Suihkut ovat edelleen käytössä ja toisinaan myös
sauna. Pukuhuoneissa ei ole lukollisia kaappeja. Jokainen vastaa omista tavaroistaan.

Kulkulupakortti on ostettavissa uimahallin kassalta. Korttiin ladataan käyntikertoja.
Seurojen varaukset tehdään Timmi-varausjärjestelmän kautta. Keskusteluun nousi yleisövuorot.
Pyrkimys on, että tila on kaikille avoin. Ruissalon liikuntatilat ovat koululaisille tärkeässä käytössä. Päiväajat on varattu salia ja kamppailutilaa lukuun ottamatta koulun käyttöön, illat seuroille.
Ruissalon urheilutilan alakertaan on tulossa uudet nuorisotilat. Toiminta alkaa tammikuussa ja
järjestetään 3 kertaa viikossa.

Ruissalon monitoimitilan avajaiset ovat 17.10.2019.

Keskusteluun nousi myös muut keskeiset liikuntapaikat, joita ovat Linnoituksen uimahallin kuntosali, jonka laitteet soveltuvat myös toiminnalliseen ja kuntouttavaan toimintaan sekä Haminan
liikuntahalli ja sen sali. Haminassa on Ruissalon uuden salin myötä kolme eri käyttötarkoitukseen soveltuvaa salia.

Ruissalon ulkotiloihin on rakennettu monitoimikenttä, joka mahdollistaa mm. jalkapallon ja pesäpallon pelaamisen. Tarkoitus on, että Ruissaloon tehdään kesällä 2020 ulkokuntoilualue, joka
on senioripuiston kaltainen alue, mutta hieman pienemmässä mittakaavassa.

Keskusteluun nousi olisiko mahdollista saada Ruissaloon liikuntaryhmä hieman huonompikuntoisille henkilöille, esim. tuolijumppa. Myös Pyhältöön toivotaan lisää ohjattua liikuntaa.
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Sovittiin, että sihteeri toimittaa syksyn liikuntaryhmistä esitteen neuvoston jäsenille. Ohjelma
löytyy myös kaupungin internetsivuilta.

47 § VANHUSNEUVOSTOA KOSKEVAT ASIAT VALIOKUNNISSA, VALIOKUNTIEN
EDUSTAJAT TIEDOKSIANTAJINA


Kaupunkikehitysvaliokunta
Valiokunnassa käsitelty talousasioita.
Keskustan torialueen luiskaan liittyvä asia ollut keskustelussa. Ratkaisua haetaan edelleen. Luiska edistää esteettömyyttä.
Esiin nostettiin aihe, miten esteettömyyttä Haminassa voidaan edistää, näkökulmat vanhus- ja vammaisneuvostoilta ovat tärkeitä. Yhteys asiasta myös vammaisneuvostoon.
Esimerkiksi voitaisiin järjestää yhteinen liikuntapäivä, jolloin kävellään ja katselmoidaan
yhdessä päättäjien kanssa ongelmakohdat.



Kilpailukykyvaliokunta
Tervasaaren laiturialueet valmistuvat viimeistään 2024, Oolanninpuisto ja kesäpuisto rakenteilla.
Historiafestivaalista tehdään Tattoo-vuosien välille vakiintunut tapahtuma.
Kaupallista kehittämistä tehdään, kaavoittamisasiat ajankohtaisia.
Uimahallin sisäpihan allasalueita ollaan suunnittelemassa. Suunnitelman tulisi olla valmis
vuoden loppuun mennessä. Matkailuasioille tulossa erillinen vastuuhenkilö. Uusia vetovoimaisia matkailuvaltteja tarvitaan Haminaan. Myös Haminan hotelliasiat ovat kehittämisen alla. Venäjä-Kiina yhteistyötä ja Vaalimaata kehitetään.

Esiin nousi kysymys, löytyykö kaupunginsivuilta kaikki kaupungin myytävät tontit, esim.
Pyhällöstä.

Vanhusneuvosto haluaa lausua kantansa valmisteltaviin asioihin, kuten kesäpuiston rakentamiseen liittyen. Tieto lausuntopyynnöistä toimitetaan johtoryhmälle ja valiokuntien
esittelijöille.

Halutaan, että vanhus- ja vammaisneuvostot aktivoidaan yhä enemmän mukaan toimintaan nuorisovaltuuston tavoin.
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Kasvatus- ja koulutusvaliokunta
Valiokunnan edustaja ei paikalla



Hyvinvointivaliokunta
Talousarvio 2020 ollut valiokunnassa keskeisin asia.
Hyvinvointivaliokunnan jalkautumista eri puolille Haminaa suunniteltu.
Toimintasuunnitelmaa ollaan tarkentamassa.
Kirjastoauton uusimista vuodelle 2020 suunnitellaan. Autoa kehitetään monipalveluautoksi.
Kohtaamispaikkoja ollaan kehittämässä ja perustamassa Haminaan lisää.

48 § KYMSOTEN AJANKOHTAISET ASIAT, KIRSI KIISKI
Ikäopastimen puhelinneuvonta, puhelinnumero pysynyt Haminassa samana kuin ennen.

Keskustelua käytiin lääkärissäkäyntikokemuksista. Kokemus on ollut, että lääkärit vaihtuvat joka
lääkärikäynnillä, mikä ei ole asiakkaan näkökulmasta mielekäs asia. Lääkäreistä on pulaa. Kun
lääkäriin on päässyt, ovat kokemukset olleet pääsääntöisesti myönteisiä.

Keskusteluun nousi kysymys, milloin palvelut kehittyisivät niin, että sairastaessa tiettyä sairautta, tulisi kutsu tarkastuksiin automaattisesti, esimerkiksi silmänpohjakuvauksiin.

Kirsi Kiiski vie viestiä kehitettävistä asioista eteenpäin, kuten keskusteluun nousseisiin näytteenottoasioihin liittyen.

49 § TEPPOSEN SORTUNUT VARASTO HUSULAN KIERTOLIITTYMÄN LÄHEISYYDESSÄ
Asia haluttiin tuoda vanhusneuvoston käsittelyyn, sillä sisääntulo kaupunkiin koetaan epäsiistiksi ja häiritsevän kuntalaisia. Keskustelua käytiin myös muista epäsiisteistä kohteista kaupungissa. Tarpeellisena nähdään toimintamallit, joilla asioihin puututaan.

Vanhusneuvosto esittää kaupunkikehitysvaliokunnalle, että pyydetään toimenpiteitä asian korjaamiseksi, sillä ko. paikka on keskeisellä sijainnilla kaupungin sisääntulon varrella.

HAMINAN KAUPUNKI
Vanhusneuvosto

PÖYTÄKIRJA
7.10.2019

Sivu 5

50 § VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOJEN YHTEISTYÖ
Haminan vammaisneuvosto on syyskuun kokouksessaan todennut, että haluaa kehittää yhteistyötä Haminan vanhusneuvoston kanssa. Yhteistyö voi olla esimerkiksi yhteisten kokoontumisten ja tapahtumien kautta tapahtuvaa.

Vanhusneuvostossa todetaan, että yhteisille tapaamisille tarvitaan nk. punainen lanka, kuten
esimerkiksi aiemmin keskusteltu yhteinen tapahtuma liikenteeseen ja sen haastekohtiin liittyen
tai iltakoulutyylinen tapaaminen jonkin yhteisen aihealueen tiimoilta.

Selvitetään millä tavoin Hilman asiantuntijuutta olisi mahdollista hyödyntää yhteistyössä.

51 § MUUT ASIAT

Terveyskioskiin liittyvät asiat nostettiin keskusteluun. Keskustelua on käyty jo aiemmin terveyskioskin koetusta muuttuneesta roolista, korvahuuhteluiden mahdollisuudesta ja siitä, että nykyiset tilat uimahallin rakennuksessa koetaan haastavina. Kymsotessa on selvityksen alla ammattihenkilöiden toimesta, koetaanko nykyisissä tiloissa korvahuuhtelut tarpeellisina. Nyt korvahuuhtelut ovat mahdollisia terveyskeskuksessa. Vanhusneuvostossa on pohdittu ovatko korvahuuhtelut mahdollisia esimerkiksi neuvolan tiloissa. Terveyskioskin toimiminen muissa kuin nykyisissä tiloissa, siirtäminen katutasoon, nähdään vanhusneuvostossa toimivaksi ratkaisuksi.
Vanhusneuvosto esittää, että terveyskioskille järjestetään tilat esteettömästi ensimmäisestä kerroksesta. Kaupunginhallitukselle ja Kymsotelle toimitetaan asiasta pöytäkirjanote.

Seuraavaan kokoukseen kutsutaan tekniseltä puolelta keskustelemaan ajankohtaisista asioista,
kuten kaupungin yleisestä siisteydestä, teistä, tieviitoista ja valaistussuunnittelusta keskeiset
henkilöt, esimerkiksi Kelkka ja Kaksonen.

Kiinnostusta herätti lukumummo- ja vaaritoiminta, se oliko osallistujia Huovilassa järjestetyssä
tapaamisessa minkä verran.

Eläkeliitto järjestää koulutusta marraskuussa eri puolilla Suomea. Todettiin, että koulutuksiin on
kovin pitkä matka.
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Pyhällössä on seuraava ruokailu 18.10.2019. Opettajat ovat pyytäneet kokoontujia kortti- ja lautapeleihin yhdessä oppilaiden kanssa. Ruokailijoita on ollut yli 20.

Haminan liikuntapalvelut järjestää Seniorisäpinät syksyn aikana aina keskiviikkoisin. Seniorisäpinöiden kautta on päässyt viettämään muun muassa yhteistä aikaa varhaiskasvatuksessa olevien lasten kanssa.

Kannusjärvellä järjestettiin sadonkorjuujuhlat, joka lisäsi yhteisöllisyyttä koululaisen kanssa.

21.11.2019 järjestetään vanhusneuvostojen yhteistapaaminen Kumppanuustalo Hilmassa klo 913.

Seuraava kokous on maanantaina 2.12.2019 klo 10 Kumppanuustalo Hilmassa.

