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ASIAT 

 
 
1-8 § 
 

 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- 
VALTAISUUS 

 
1 § Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
                                                                                                                              
 
 
 

2 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Ahola ja Reijo Hietala 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- 
JOITUS JA VARMENNUS 
 
 
 

 
 
Ari Lekander 
Puheenjohtaja 
 
 
 
 
 

 
 
Pia Nordman  
Pöytäkirjanpitäjä  
 
 

  Matti Ahola                            Reijo Hietala 
Pöytäkirjantarkastaja 
 

Pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 

 

   
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS  
JA NÄHTÄVÄNÄPITO 

Pöytäkirja on tarkastettavissa 5.3.2021 Haminan kaupungin asiointipalvelu Rinke-
lissä, kaupungintalon katutasossa, Puistokatu 2, Hamina.   
Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin internetsivuilla, Kau-
punki-info ja päätöksenteko/ Päätöksenteko/ Vanhusneuvosto  
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3 § HOKSAUTA-KORTTI 
 
Käytiin läpi Hoksauta-kortin tilanne. Kortin jakelu aloitetaan. Jakelu toteutetaan neljässä erässä 
vuoden aikana. Asiasta tiedotetaan Radio Kaaksossa ja lehdessä. Lisäksi asiasta on tehty vi-
deo, jota jaetaan somessa. Ajatuksena on, että omaiset näkisivät sen ja tiedottaisivat omille 
omaisilleen asiasta. 
 
  
4 § IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 
 
Käytiin läpi alueellisen ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman pääkohdat ja yhteiset lyhyen aikavä-
lin tavoitteet. Alla koottuna päämääriin liittyviä vanhusneuvoston näkökulmia ja Haminassa 
huomioon otettavia asioita: 
 
1. 

 Liikunta ryhmien käynnistäminen mahdollisimman pian, toimintakyky uhattuna koronan 
takia 

 kohtaamispaikkojen alueellinen kehittäminen 

 kohtaamispaikkojen lisääminen 

 osallistumiseen liittyvän eriarvoisuuden huomioiminen kehittämällä joukkoliikennettä 

 mahdollistetaan yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet 

 liikuntapalvelujen henkilöstöresurssien lisääminen 

 tv:ssä tulevien liikuntaohjauksen hyödyntäminen oma ehtoiseen liikuntaan 
 
2. Päihteettömyys 

 yksinäisyys aiheuttaa päihteiden käytön lisääntymistä; miten saataisiin lisää kanssa käy-
mistä ja olemassa olevien verkostojen hyödyntämistä 

 järjestöt/ puhelinkampanja, jossa soitettaisiin jäsenistölle ja samalla voitaisiin markkinoida 
kukin tavallaan olemassa olevia toimintoja 
 

3. Terveellinen elämä 

 terveyskioski pikaisesti toimimaan 

 terveyskioskille saavutettavampi paikka (esim. Rai-kuva, iso-ympyräkatu, kirjasto) 

 yhteistyön vauhdittaminen terveyskioskin sijoittumiseksi 

 torin liikuntaesteiden poistaminen 
 
Vanhusneuvoston kannanotto: 
Vanhusneuvosto edellyttää, että kaupungin kiinteistöstrategiassa huomioidaan terveyskioski 
 
 
4. Turvallisuus ja ympäristöterveys 

 kaatumisseula käyttöön heti 

 ympäristöterveyden edistämisen mahdollisuudet eivät ole vanhusneuvoston tiedossa 

 katujen esteettömyys ja kunnosta huolehtiminen 

 valaistuksen tehostaminen 
 
Vanhusneuvoston kannanotto: 
Vanhusneuvosto kutsuu ympäristöpäällikkö Tapio Glumoffin seuraavaan kokoukseen ympäris-
töterveyden asioiden selvittämiseksi. 



HAMINAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 
Vanhusneuvosto 4.3.2021 Sivu 3 
 
 
 
Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman käsittelyn eteneminen: 
 
Hilman hallitus käsittelee 4.3 tapaamisten käynnistämistä sähköisesti. Aiemmin käytäntönä on 
järjestöillä ollut säännölliset tapaamiset kuukausittain. 
 
Ikäihmisten suunnitelma esitetään otettavaksi teemaksi maalis- ja huhtikuun tapaamisiin. Tällä 
tavalla saadaan osallistettua mahdollisimman laajasti kuntalaisia ennakoivaan hyvinvointityöhön 
ja vaikuttamaan omiin asioihinsa. 
 
Eläkeliitto käsittelee asiaa omassa hallituksen kokouksessaan. 
 
Suunnitelman käsittely; 

1. maaliskuu-huhtikuu: järjestöjen kannanotot ja kehittämissuunnitelmat  
2. toukokuu: vanhusneuvoston kokoukseen arvioitavaksi 
3. toukokuu: hyvinvointivaliokuntaan arvioitavaksi ja päätettäväksi 

 
 
5 § SENIORIASUMINEN 
 
 
Todettiin, että arvioitavana on ollut ”Asumaan Tervesaareen”. Ennakkokyselyn yhtenä keskei-
senä tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten kiinnostusta yhteisöasumiseen.  
Vanhusneuvosto on 2015 tehnyt aloitteen yhteisöasumiseen liittyvän selvityksen käynnistämi-
sestä. 
 
Vanhusneuvosto huomioi myös pari- ja rivitaloasumisen vaihtoehtoina. Lisäksi tuotiin esille, mi-
ten kylien asukkaiden asumistarpeiden muutokset voitaisiin huomioida omissa kylissä. Usein 
ihmiset toivovat voivansa asua samoissa ympyröissä, kun omakotiasuminen ei enää suju.  
 
Kysely julkaistaan maaliskuun aikana. 
 
 
6 § VANHUSNEUVOSTOA KOSKEVAT ASIAT VALIOKUNNISSA, VALIOKUNTIEN 
      EDUSTAJAT TIEDOKSIANTAJINA 
 
 
7 § VANHUSTENHUOLTORAHASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021 
 
Suunnitelma hyväksyttiin sisällön puolesta. Euromääriin palataan siinä vaiheessa, kun nähdään, 
että asioita voidaan alkaa toteuttaa.  
 
 
8 § MUUT ASIAT 
 
Vanhusneuvosto esittää, että neuvostolle toimitetaan mahdollisimman nopeasti rokotussuunni-
telma aikatauluineen. Järjestöt jakavat sitä edelleen Haminassa. Ikäihmiset kokevat, että tie-
donsaanti on heikkoa.  
 
  
 


