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KOKOUSAIKA 3.5.2022 klo 10 - 12:13

KOKOUSPAIKKA Muuraskoti, Muuraskalliontie 12, 49490 Neuvoton

SAAPUVILLA OLLEET Lekander Ari          puheenjohtaja
JÄSENET Harjula Oili            Eläkeliiton Vehkalahden yhdistys ry

Satama Anja          Kymenlaakson Rintamaveteraanit ry
Vierikko Ritva         Haminan kaupungin eläkekerho ry
Hannula Pentti       Haminan Seudun Oloneuvokset ry
Suntio Jarmo          Haminan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry

MUUT  SAAPUVILLA Iivonen Mia, hyvinvointikoordinaattori, sihteeri
OLLEET Yildirim Roni, hyvinvointivaliokunta puheenjohtaja

Kormu Jouni, kilpailukykyvaliokunta
Suikkanen Jaana, kaupunkikehitysvaliokunta (poistui
klo11: 58)

ASIAT 14 - 19 §

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS 14 § Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja

päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 15 § Pöytäkirjantarkastajat Ritva Vierikko ja Oili Harjula.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Ari Lekander Mia Iivonen
JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Ritva Vierikko Oili Harjula
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
JA NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on tarkastettavissa 5.5.2022 Haminan kaupungin

asiointipalvelu Rinkelissä, kaupungintalon katutasossa,
Puistokatu 2, Hamina. Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen
nähtävillä kaupungin internetsivuilla, Kaupunki &
päätöksenteko > Päätöksenteko > Valio- ja lautakunnat >
Vanhusneuvosto
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16 § JOUKKOLIIKENTEEN ESITTELY

Joukkoliikenteen päällikkö Esa Partanen tuli kertomaan joukkoliikenteeseen ja palvelulinjaan
liittyvistä asioista. Vanhusneuvoston kokoukseen osallistuvat saivat Haminan
paikallisliikenteen bussiaikataulun ja tämän jälkeen Esa Partanen kertoi bussiaikataulusta.
Joukkoliikennekysely ollut huhtikuun aikana, Kotka, Hamina ja Pyhtää alueella. Matkakortti
Waltti käytössä joukkoliikenteessä ja uusi brändi Jonne & Minne otettu käyttöön.

Kerrottu, että vanhusneuvostolla oli herännyt huoli koska viime tapaamisella Tervakartanolla
tuli ilmi, että kuntalaiset eivät välttämättä tiedä palvelulinjasta. Palvelulinja bussit ovat
pienempiä busseja ja niissä on matalalattia, jotta liikkuminen onnistuu helpommin.
Bussiaikataulussa P-alkuiset ovat palvelulinjoja. Palvelulinjan puhelinnumero on pyritty
laittamaan esille, jotta asiakas voi olla suoraan yhteydessä palvelulinjaan, matkan varrella
lyhyet poikkeamat onnistuu. Edellisenä päivänä soitto sen palvelulinjan auton numeroon jota
on tarkoitus käyttää ja voi kysyä onnistuuko haku lähempää kotoa. Walttikortilla maksu
halvempi kuin käteisellä. Kesälippu myynnissä kesäkuun puoleen väliin asti. Palvelunumero
05 234 4444 arkisin klo 9-11 ja 13-15. Aikatauluja saa Haminan uimahallista,
linja-autoasemalta, sekä Haminan kaupungin asiakaspalvelu Rinkelistä.

Vanhusneuvosto päätti, että syksyllä tehdään markkinointia/tiedotusta koskien asioita joita
ikäihmisten olisi hyvä tietää. Palvelulinjan käyttöä on tarkoitus tuoda siinä myös esille.
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17 § VANHUSTENHUOLTORAHASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 JA
KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022

Vanhustenhuoltorahaston tarkoituksena on tukea haminalaisten vanhusten virkistystoimintaa
sekä avustaa haminalaisten vanhusten olosuhteita. Rahaston tarkoitukseen voidaan käyttää
rahaston pääoman tuottoa ja erityisestä syystä myös pääomaa. Rahaston varojen käytöstä
(pääoman tuotto) päättää hyvinvointivaliokunta tai sen määräämä viranhaltija. Rahastoa
hoitaa kaupunginhallitus.

Vanhustenhuoltorahaston toimintakertomus 2021

Vuoden 2021 käyttösuunnitelman tarkoitus oli tukea kuntalaisten osallisuutta ja aktiivisuutta,
toimintakykyisyyttä, vapaaehtoistyötä sekä omaishoitoa.
Korona kuitenkin aiheutti sen, että toimintaa ei pystytty toteuttamaan suunnitellussa
laajuudessa koronan vuoksi. Ainoastaan uinnit ja vanhusten viikko toteutuivat.

Menot yhteensä olivat 17 604,29 euroa, jotka koostuivat eläkeläisille tarjottavasta ilmaisesta
uinnista 15 034,47 euroa ja muista kuluista, kuten kenkien nastoitukset, ilmoitukset ja
vanhustenviikko valmistelut 2 569,82 euroa. Muita käyttösuunnitelmassa olevia tapahtumia
ei järjestetty. Vanhustenhuoltorahaston kassavarat 31.12.2021 ovat 48 923,80 euroa.

Vanhustenhuoltorahaston käyttösuunnitelma vuodelle 2022

Vanhustenhuoltorahaston varat ovat pienet, joten tämä huomioiden käyttösuunnitelma on
seuraava:

1. Liikuntaan kannustetaan tarjoamalla eläkeläisille kerran viikossa ilmainen uinti
keskustan uimahallissa 20 000 euroa.

2. Vanhustenviikon järjestelyihin ja tiedotukseen 1 000 euroa.

3. Summan vanhan koulun kuntosalin varustelu 8 000 euroa, sisältäen juoksumaton,
käsipainoja ja suojamaton vapaan harjoittelun alueelle.

4. Kenkien nastoitukseen 1 000 euroa.

Suunnittelut kustannukset ovat yhteensä 30 000 euroa. Jos rahastoon ei tule lisäyksiä, ja jos
kustannukset vuonna 2022 tulevat toteutumaan suunnitellulla tavalla vuotta 2023 varten,
rahaston varat ovat noin 18 000 euroa.

Vanhustenhuoltorahaston osuus ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisestä on ollut todella
merkittävä. Rahalla on pystytty toteuttamaan käytännön toimia, joten jatkossa asia tulee
huomioida käyttötalousbudjetin valmistelun yhteydessä.

Vanhusneuvosto on saanut vanhustenhuoltorahaston toimintakertomuksen 2021  ja
käyttösuunnitelman vuodelle 2022 tiedoksi.
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18 § KAUPUNGIN AJANKOHTAISET ASIAT

Vapaaehtoistyön kahvit 9.5.22 klo 17-19.
Kumppanuustalo Hilmassa Kadettikoulunkatu 3, 49400 Hamina
Järjestämme tällä kertaa yhdistyskahvit hieman toisella nimellä. Tarkoitus on kokoontua yhteen ja lähteä
yhdessä miettimään ja kehittämään Haminaan vapaaehtoistyöhön koordinaatiomallia. Tilaisuus on
tarkoitettu kaikille vapaaehtoistyö aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös
etäyhteydellä. Ilmoittautumiset 5.5.22 mennessä hyvinvointikoordinaattori Mia Iivoselle
mia.iivonen@hamina.fi tai puh. 040 526 2165.

Ikäihmisten vaikuttajafoorumi pidettiin 8.4.2022, mukana oli 6 henkilöä. Seuraava foorumi
pidetään syksyllä, mukaan toivotaan innokkaita kuntalaisia. Ilmoittautua voi
mia.iivonen@hamina.fi tai soittamalla puh. 040 526 2165

Ikäystävällisen senioriasumisen kehittäminen osallistamalla ja yhteistyöllä hanke. Sibeliuskatu 26 tehtiin
asumiseen liittyvä asukaskysely, vastauksia tuli todella vähän. Keskusteltiin mitä vanhusneuvosto ehdottaa
osallisuuden lisäämiseksi. Ehdotuksena tuli jonkin tapahtuman järjestäminen, jolla ihmiset voidaan saada
liikkeelle. Yleisesti toivotaan että markkinointi olisi lehdissä esimerkiksi Reimarissa.
Hanke kontaktoi kesän aikana  4-5 taloyhtiötä. Hanke jatkuu marraskuuhun.
Lisätietoa: Projektityöntekijä Lea Jauho, lea.jauho@hamina.fi

Hyvinvointivaliokunta ja kaupunkikehitysvaliokunta järjestää iltakoulun/seminaarin aiheena arjen
turvallisuus. Kuntalaisille äskettäin tehty kysely arjen turvallisuudesta toimii osana iltakoulua.

19 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kokouksen aluksi tutustuimme Muuraskodin toimintaan. Paikalla oli paljon Muuraskodilla
käyviä kuntalaisia. Aluksi Urve Kettunen kertoi Muuraskodin toiminnasta, tämän jälkeen
esiteltiin vanhusneuvoston jäsenet ja puheenjohtaja Ari Lekanderin toimesta kerrottiin
vanhusneuvoston toiminnasta.

Loppu vuoden 2022 kokoukset jatkavat edelleen jalkautuvaa työtä kohtaamispaikoissa:
Syyskuussa Puistokammari, aika tarkentuu myöhemmin. Aiheena suunnittelua
vanhusneuvoston näkyvyyden parantamiseksi ja tiedotuksen suunnittelua.
Vanhusneuvosto päätti, että syyskuun kokous aikaistetaan elokuun loppuun, jotta
tiedotukseen liittyvät ilmoitukset tulevat ennen vanhustenviikkoa.
Lokakuu yhteiskokous vammaisneuvoston kanssa, aika tarkentuu myöhemmin.
Marraskuu Ruissalo, aika tarkentuu myöhemmin.
Joulukuu Pyhältö, aika tarkentuu myöhemmin.

Selvitetty Kymsotesta Ikäopastimen mainosta, eivät mainosta erikseen ikäopastinta lehdissä.
Ikäopastimen mainos tulee Reimariin Haminan kaupunki tiedottaa kohtaan lyhyesti.

Selvitetty Haminan saattohoitoa Kymsotesta, mutta kokoukseen mennessä vastausta ei ole
saapunut. Asian selvittely siirtyy syksyyn.

Syksyn aikana pyydetään vanhusneuvostoon asiantuntija kertomaan hoitotestamentin
tekoon liittyvistä asioista.

mailto:mia.iivonen@hamina.fi
mailto:mia.iivonen@hamina.fi
mailto:lea.jauho@hamina.fi

