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KOKOUSAIKA 7.4.2022 klo 10:00 - 11:45 

 
KOKOUSPAIKKA Tervakartano, Kerrospolku 2, 49510 Hamina 

 
SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 

Lekander Ari  puheenjohtaja 
Harjula Oili  Eläkeliiton Vehkalahden yhdistys ry 
Satama Anja  Kymenlaakson Rintamaveteraanit ry 
Vierikko Ritva  Haminan kaupungin eläkekerho ry 
Koskivuori Irene Haminan – Vehkalahden Sotaveteraanit ry 
Hannula Pentti Haminan Seudun Oloneuvokset ry 
Suntio Jarmo    Haminan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry 
 
 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 

Iivonen Mia, hyvinvointikoordinaattori, sihteeri 
Holopainen Heidi, hyvinvointivaliokunnan edustaja 
Kormu Jouni, kilpailukykyvaliokunta 
Hytönen Riitta, kasvatus- ja koulutusvaliokunta 
Suikkanen Jaana, kaupunkikehitysvaliokunta 

 
ASIAT 

 
9 -  14 § 
 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- 
VALTAISUUS 

 
9 §   Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 10 §   Pöytäkirjantarkastajat Jarmo Suntio ja Anja Satama. Valitaan kaksi pöytäkirjan-
tarkastajaa. 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- 
JOITUS JA VARMENNUS 

Ari Lekander 
Puheenjohtaja 
 

Mia Iivonen 
Pöytäkirjanpitäjä 
 
 

  
Jarmo Suntio 
Pöytäkirjantarkastaja 
 

 
Anja Satama 
Pöytäkirjantarkastaja 
 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
JA NÄHTÄVÄNÄPITO 

 
Pöytäkirja on tarkastettavissa 12.4.2022 Haminan kaupungin asiointipalvelu Rinkelis-
sä, kaupungintalon katutasossa, Puistokatu 2, Hamina. 
Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin internetsivuilla, Kaupunki-
info ja päätöksenteko/Päätöksenteko/Vanhusneuvosto 
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11 § HYVINVOINTITYÖRYHMÄN EDUSTAJAN VALINTA 
   
Hyvinvointityöryhmä vastaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevien palvelujen ja toi-
mintatapojen suunnittelusta, vastaa asioiden viemisestä omiin organisaatioihin ja tulosalueille 
sekä tarvittaviin toimielimiin päätöksentekoa varten. Hyvinvointityöryhmä vastaa terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä koskevien strategisten tavoitteiden valmistelusta. Tarvittaessa hyvin-
vointityöryhmä määrittelee toiminnan tai palvelun jalkauttamisessa tarvittavat alatyöryhmät ja 
verkostot. 
 
Hyvinvointityöryhmä vastaa hyvinvointikertomuksen laadinnasta ja kaupungin ja alueen osaa-
misen hyväksikäyttämisestä. Jäsenet vastaavat oman organisaatioidensa osalta sovittujen toi-
menpiteiden jalkauttamisesta ja onnistumisen arvioinnista sekä tuovat ryhmään omalta alueel-
taan tietoon perustuvaa näkemystä hyvinvointityön perustaksi. 
 
Hyvinvointityöryhmä arvioi toimenpiteiden onnistumista tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä, 
josta valmistuu vuotuinen raportti valtuustolle. Laaja hyvinvointikertomus tehdään kerran neljäs-
sä vuodessa. Valmistelussa hyvinvointityöryhmä voi esittää valtuustolle muutoksia esimerkiksi 
hyvinvoinnin edistämisen kärjiksi. Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita kokouksissaan ja nimetä 
tarvittaessa erillisiä työryhmiä ja verkostoja. 
 
Vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta pyydetään yksi edustaja hyvinvointityöryhmään. 
31.3.2022 vammaisneuvoston kokouksessa on ehdotettu, että ensimmäiseksi vuodeksi edusta-
ja tulee vanhusneuvostosta. 
 
Hyvinvointityöryhmä perustaminen, edustajiksi valittu Anniina Koso hyvinvointivaliokunta ja Mil-
ko Niemi kaupunginhallitus. Valitaan hyvinvointityöryhmään yksi edustaja vanhusneuvostosta, 
joka edustaa vammais- ja vanhusneuvostoa.  
 
Hyvinvointityöryhmän edustajaksi valittiin puheenjohtaja Ari Lekander ja varajäseneksi Pentti 
Hannula. 
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12 § SELVITYS KYMSOTELTA TEHOSTETUN ASUMISEN PAIKKOJEN 

VÄHENNYKSISTÄ 
 
Vanhusneuvosto on pyytänyt selvitystä tehostetun asumisen paikkojen vähennyksistä. 
Osallisuusjohtaja Pia Nordman luvannut asian selvittää ja pyytänyt lausunnon Kymsotelta.  
 
Kymsoten selvitys: 
 
Haminan alueella on lakkautettu seuraavat ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksiköt: 
- Mäntyläkoti vuonna 2020, yhteensä 16 paikkaa 
- Summankoti vuonna 2020, yhteensä 10 paikkaa 
- Muuraskoti vuonna 2021, yhteensä 25 paikkaa 
- Kellokallion palvelukeskus vuoden 2022 alussa, yhteensä 29 paikkaa 
Yhteensä paikkoja vähennetty 80. 
 
Haminassa olevat tehostetun palveluasumisen yksiköt: 
- Saviniemen hoivakoti, yhteensä 70 paikkaa 
- Esperi kolmisointu 35 
- Esperi Vehkahovi 25 
- Attendo Marski 61 
- Mainiokoti Savilahti 30 
- Myllykylän palvelukeskus 10 
 
 
Kaikilta asiakkailta on selvitetty toiveet uuden asumisyksikön osalta. Lähes kaikille uusi 
asumispaikka on järjestynyt toiveen mukaisesta yksiköstä, kaikille kuitenkin toivotulta alueelta. 
Kaikille asiakkaille on järjestynyt uusi asumispalvelupaikka Haminan ulkopuolelta, jos he ovat 
sitä toivoneet. Viimeisimmät yksikön toiminnan päättyessä kaksi asiakasta siirtyi toiveensa 
mukaan asumaan Kotkassa sijaitseviin yksiköihin.  
 
Muutoksella ei ole ollut vaikutusta asiakkaan hoivan ja hoidon toteutukseen. Hoiva ja hoito 
toteutuvat myös uudessa yksikössä asiakkaan tarpeen mukaisesti. Osalla asiakkaita 
asumispalveluyksikön fyysiset puitteet paranivat muutoksen myötä. Osa pääsi muuttamaan 
lähemmäs omaisiaan/läheisiään. Toki muutos vaati myös sopeutumista uuteen ympäristöön ja 
uuteen hoitohenkilöstöön. 
Muutosta pyrittiin tukemaan mm. mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asiakkaita ja heidän 
omaisia kuulemalla sekä huomioimalla heidän toiveensa esim. uuden yksikön osalta. 
Muutosprosessin aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, omaisten ja yhteistyötahojen 
kanssa. 
 
Lähtökohtaisesti ikäihmiset toivovat saavansa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään 
kotiin annettavien palveluiden turvin. Palvelurakenneuudistuksen myötä monen palvelun 
toimintamalli muuttuu ja mukaan tulee uudenlaisia palveluiden toteuttamistapoja mm. 
digipalveluja. Uudenlaiset toimintamallit ja lisääntyvät digipalvelut vaativat niin ikääntyneiltä 
kuin muiltakin kuntalaisilta uuden opettelua. Tärkeää on huomioida ikäihmisten hyvinvoinnin ja 
toimintakyvyn tukeminen ennaltaehkäisevää toimintaa vahvistamalla yhteistyössä kuntien, 
järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Tärkeää on esim. digituen vahvistaminen. On kuiten-
kin huomioitava, että kuntalaisella tulee olla mahdollisuus asioida myös muulla tavoin kuin 
sähköisillä palveluilla.  
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Rakenneuudistus edellyttää myös kotiin annettavien palveluiden uudistamista ja vahvistamista. 
Rakenneuudistuksen edellytyksenä on mm. toimiva kotihoito. Kotihoidolla on ollut haasteita 
toiminnan kehittämisessä johtuen lähinnä työn organisointi ja resurssihaasteista. Tämä on saat-
tanut näyttäytyä kotihoidon asiakkaille käyntiaikojen lyhentymisenä tai käyntiaikojen muutokse-
na. Kotihoidossa tehdään arjen kehittämistyötä, jotta pystytään vastaamaan asiakastarpee-
seen. Huomioitavaa on, myös muiden kotiin annettavien palveluiden esim. 
kotikuntoutus, gerontologinen sosiaalityö ja sosiaaliohjaus ikäihmisen kotona asumisen tukemi-
sessa. Tärkeänä kotona asumisen tukemisessa on myös neuvonnan ja ohjauksen saanti, 
johon Kymsoten ikääntyneiden palveluissa vastaa IkäOpastin. Sieltä saa kattavasti tietoa, neu-
voa ja ohjausta ikääntyneiden palveluista sekä tarvittaessa myös palvelutarpeen arvioinnin ko-
tiin. 
 
Lausunto hyväksytään.  
 
Vanhusneuvosto toivoo saavansa selvityksen saattohoidosta, missä saattohoitoa järjestetään 
Kymenlaakson/Haminan alueella ja miten se on järjestetty.   
 
13 § KAUPUNGIN AJANKOHTAISET ASIAT 

 
Verkkokoulutusta ikääntyneiden ravitsemukseen liittyen 18.5.2022. Koulutuksen tavoitteena on 
tehdä tunnetuksi ikäätyneiden ruokasuosituksia ja viedä käytäntöön suosituksen hyviä toimin-
tamalleja. Järjestäjänä valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Kymsote.  
 
Ikäystävällisen senioriasumisen kehittäminen osallistamalla ja yhteistyöllä. 
Kiinnostusta Ikämiesten yhteisölliseen asumisyksikköön Vehka-Asuntojen tuki ry:n 
omistaman Summankodin tiloihin kartoitettiin soittamalla Uuden-Summan ja Neuvottoman 
alueen yli 60-vuotiaille miehille. Puheluissa kutsuttiin kiinnostuneita tutustumistilaisuuteen 
Summankodille 30.3.2022. Samalla kerrottiin 8.4.2022 alkavasta Voimaa Ikämiesten arkeen 
-hankkeen avoimesta miestenryhmästä.Yhteisö asuminen ei kuitenkaan herättänyt tässä koh-
teessa kiinnostusta, joten Vehka-Asuntojen Tuki ry jatkaa Summankodin kehittämistä muulla 
tavalla.  
Vanhusneuvosto keskusteli yleisesti myös yhteisöasumisesta ja esille nousi tiistaina 5.4.2022 
Haminan kaupungin järjestämä asukasilta Vehkalahtisalissa, jossa aiheena oli Tervasaaren 
rakentaminen ja yhteisöasuminen.  
 
Vanhalla Summan koululla (Summantie 46) on kuntosali, joka on avoinna ma, ke, pe klo 9-14. 
Käynnit ilmaisia kevään ja kesän ajan. 
 
Voimaa ikämiesten arkeen -hanke aloittaa ryhmätoiminnan Haminassa. Avoin ryhmätoiminta 

käynnistyy perjantaina 8.4.2022 vanhalla Summan koululla. Ryhmä kokoontuu klo 10–12 ja 
mukaan toivotaan mahdollisimman monia juttuseuraa ja mielekästä toimintaa kaipaavia hami-
nalaisia yli 60-vuotiaita miehiä. Toiminta käynnistyy yhteisellä suunnittelulla, joten ryhmäsisäl-
töön pääsee vaikuttamaan saapumalla paikalle. 
 
Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille (TulKoti) hanke on Sosaali- ja ter-
veysministeriön rahoittama hanke. Yhtenä keskeisenä osana työpakettia on Kymenlaakson yli 
60-vuotiaille asukkaille kohdennettu kysely. Kyselyssä kartoitetaan heidän ajatuksiaan oman 
ikääntymisen vaikutuksista omaan asumiseensa liittyviin valintoihin ja päätöksiin. Kysely toteu-
tetaan 11.4.2022-22.5.2022.  
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Osallistuva budjetointi 
Kaupunginhallitus 14.03.2022 / 39 § 
 
“Osallistuvan budjetoinnin 100 000 euron määrärahaa esitetään 
kohdistettavan toimenpiteisiin, joissa huomioidaan koko kaupunki- 
alueen asuin- ja elinympäristöjen parantaminen ja kehittäminen. 
 
Hankkeessa on tavoite kiinnittää erityisesti huomiota myös kylä- ja 
taajama-alueiden kehittämiseen hyvinvoinnin edistämisen 
näkökulmista. Määräraha jaetaan eri puolille Haminaa kohdistuviin 
hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin. Haminan alue jaetaan 
maantieteellisesti tarkoituksenmukaisiin viiteen eri lohkoon kylä- ja 
kaupunginosa-alueita mukaillen, joihin kehittämistoimenpiteet 
kohdistuvat. Jokaisen lohkon kehittämistoimenpiteisiin varataan 20 000 
euroa. 
 
Osallistuvan budjetoinnin -projekti koostuu kolmesta vaiheesta, jotka 
ovat ideointi, yhteiskehittäminen ja äänestysvaihe. Suunnitelma 
toteutettavista toimenpiteistä valmistuu kesäkuussa 2022 ja 
toimenpiteet toteutetaan syksyn 2022 aikana.” 
 
Liikenneturvallisuuskysely 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt yhdessä Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyh-
tään ja Virolahden kuntien kanssa liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimisen. Työn alussa 
pidetään kaikille avoin kysely, jonka tarkoituksena on kartoittaa seudun liikenneturvallisuusti-
lannetta ja liikenteen vaaranpaikkoja. Kyselyllä kartoitetaan erityisesti pieniä ja kustannustehok-
kaita liikenneympäristön parantamistarpeita. Kyselyyn voi vastata 21.3.–10.4.2022 välisenä ai-
kana osoitteessa bit.ly/eklitukysely.  
 
  
14 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
Kokouksen aluksi tutustuimme Tervakartanon toimintaan. Vanhusneuvoston jäsenet ja Terva-
kartanon asiakkaat keskustelivat mm. Tervakartanon tiloista ja muista Haminan kiinteistöistä, 
jotka ovat tyhjillään, sekä ikäihmisten palveluista.  
 
Seuraava yhteinen vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kokous järjestetään syksyn 2022 
aluksi. Yhteistyön varmistamisen takaa jatkossa neuvoston yhteinen sihteeri, hyvinvointikoordi-
naattori Mia Iivonen. 
 
Selvitetään onko mahdollista saada Ikäopastimen mainosta Reimari ilmaisjakelu lehteen, jotta 
ikäihmiset saisivat tietää puhelimennumeron josta saa apua ja opastusta tarvittaessa. Vanhus-
neuvoston sihteeri Mia Iivonen muistutti, että myös hänen puhelinnumeroon 040 526 2165 voi 
soittaa apua ja opastusta varten.  
 
Hyvinvointivaliokunnan edustaja Heidi Holopainen ei pysty jatkamaan vanhusneuvoston edusta-
jana, joten hänen tilalleen valitaan uusi edustaja hyvinvointivaliokunnasta. Vanhusneuvosto kiitti 
Heidiä hyvästä yhteistyöstä.  
 
 

http://bit.ly/eklitukysely
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Summan vanhan koulun kuntosalille tarvitaan uusia kuntosalilaitteita, osallisuus-ja liikuntakoor-
dinaattori Kirsi Forsell tekee ehdotuksen asiasta seuraavaan kokoukseen.  
 
Seuraavaan kokoukseen pyydetään palvelulinjan esimies ja/tai kuljetuskoordinaattori kerto-
maan palvelulinjan toiminnasta ja tätä kautta pyritään tuomaan palvelulinjaa esille palvelun tar-
joajana. 
 
Seuraava kokous 5.5.2022 Muuraskodilla.  


