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KOKOUSAIKA 22.8.2022 klo 10 - 12:30

KOKOUSPAIKKA Puistokammari, Kaarlonkatu 3, 49400 Hamina

SAAPUVILLA OLLEET Lekander Ari          puheenjohtaja
JÄSENET 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 Iivonen Mia, hyvinvointikoordinaattori, sihteeri
OLLEET Jokela Pasi, hyvinvointivaliokunnan edustaja

Kormu Jouni, kilpailukykyvaliokunta
Suikkanen Jaana, kaupunkikehitysvaliokunta, poistui klo
12:08 § 30 aikana.

ASIAT 20 - 30 §

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS 20 § Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja

päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 21 § Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anja Satama ja
Pentti Hannula.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Ari Lekander Mia Iivonen
JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Anja Satama Pentti Hannula
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
JA NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on tarkastettavissa 25.8.2022 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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22 § HAMINAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEN 2022
LOPPUUN

Jalkautuminen haminalaisiin kohtaamispaikkoihin jatkuu.
Syyskaudella 2022 pidetään neljä kokousta.

22.8.22 maanantai klo 10 Puistokammari, Kaarlonkatu 3, 49400 Hamina (Haminan
liikuntahalli)
Alkuun keskustelua kohtaamispaikan asiakkaiden kanssa ja tämän jälkeen
vanhusneuvoston kokous

3.10.2022 maanantai klo 10 Kumppanuustalo Hilma, Kadettikoulunkatu 3, 49400 Hamina.
Yhteiskokous vammaisneuvoston kanssa.

4.11.2022 perjantai klo 11 Ruissalon kohtaamispaikka, Ruissalontie 8, 49410 Hamina.
Alkuun keskustelua kohtaamispaikan asiakkaiden kanssa ja tämän jälkeen
vanhusneuvoston kokous

16.12.2022 perjantai klo 12 Pyhältö. Pyhällön koulu, Pyhällöntie 330, 49960 Pyhältö.
Alkuun syömme yhdessä jouluruoan klo 12-12.30 ja tämän jälkeen keskustelemme yhdessä.
Vanhusneuvoston kokous pidetään keskustelun jälkeen.

23 § YHTEISKOKOUS HAMINAN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTON KANSSA

Yhteiskokouksen aiheiden suunnittelu. Esille tuotiin mm. palvelulinjan edistäminen Haminan
kaupungissa. Esteettömyys asioiden tärkeys molempien neuvostojen kannalta.
Kohtaamispaikkojen käyttö vammaisneuvoston näkökulmasta.

24 § MAAKUNNALLISTEN HENKILÖKULJETUKSIEN PALVELUKUVAUS/HANKINTA

Kymsote (Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) on järjestämässä kaksi
erillistä kuljetuspalvelun hankintaa vuoden 2022 aikana. Ensimmäisessä kilpailutuksessa
etsitään palveluntuottajaa, joka huolehtii sote-kuljetuksien välittämisestä. Toisessa
kilpailutuksessa etsitään kuljetuspalvelun tuottajia eli taksiautoilijoita, jotka ajavat mm.
sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset. Kilpailutukset päättyvät tämän
vuoden aikana ja toiminta käynnistyy 1.1.2023. Hankinnat sisältävät vammaispalvelulain
sekä sosiaalihuoltolain, mukaan lukien veteraanien ja sotainvalidien, mukaiset sote
-kuljetuspalvelut. Tämän lisäksi mukana on myös muita Kymsoten palvelukokonaisuuksia.

Kymsote kysyi mielipiteitä palvelukuvauksesta koskien Kymenlaakson maakunnallisten
SOTE -henkilökuljetuksien järjestämiseen. Vastaukset pyydettiin toimittamaan 7.8.2022
mennessä.
Vanhusneuvoston jäsenille toimitettiin maakunnallisten henkilökuljetuksien palvelukuvaus ja
kommentointi aikaa oli 25.7.2022 asti. Kommentteja ei kuitenkaan tullut tähän määräaikaan
mennessä.
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25 § VUOSITTAINEN VANHUSNEUVOSTOPÄIVÄ

Vanhusneuvostopäivä on avoimen hallinnon ohjelman yhdessä ministeriöiden ja
kansalaisjärjestöjen kanssa järjestämä vuotuinen yhteistyötilaisuus. Tilaisuus pidetään
hybridi tapahtumana 2.11. Helsingissä Hotelli Scandic Parkissa klo 9.30 alkaen.
Ilmoittautuminen aukeaa syksyllä.

Yhdessä Vammaisneuvostopäivän kanssa vietettävä aamu keskittyy erityisesti
Hyvinvointialueuudistukseen. Sekä vanhus- että vammaisneuvostojen toimintaan on
tiedossa muutoksia ja uusia mahdollisuuksia uudistuksen myötä. Pohdimme muun muassa,
millaiseksi muodostuvat neuvostojen, järjestöjen ja julkisen hallinnon toimijoiden roolit ja
yhteistyö uusissa yhteiskunnallisissa rakenteissa.

Iltapäivä on varattu Vanhusneuvostojen omalle ohjelmalle. Iltapäivällä paneudumme muun
muassa saavutettavuuteen ja digiosallisuuteen, asumisen ennakointiin ja varautumiseen
sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Lähtijöistä päätetään myöhemmin kun päivän ohjelma ja ilmoittautuminen tulevat.

Kotkan ikäihmisten neuvoston sihteeri tiedusteli, onko Haminan vanhusneuvoston edustajia
lähdössä Eläkkeensaajien keskusliiton EKL  järjestämään vanhusneuvostonpäiville 17. -
19.10.2022, jotka pidetään Rajaniemessä. Tähän ei Haminan vanhusneuvostosta ollut
osallistujia.

26 § IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN SEURANTA

Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2021–2025.
Hyvinvointisuunnitelma on tehty yhteistyössä kaikkien Kymenlaakson kuntien ja
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, järjestöjen ja seurakuntien
kanssa. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmassa on yhteisesti sovitut alueelliset
välitavoitteet, joille on laadittu kuntakohtaiset toimenpiteet, kuntien erityispiirteet huomioiden.
Välitavoitteet (2021-2022) toimenpiteiden toteutumisen seuranta on esitettynä erillisenä
liittenä, joka on toimitettu vanhusneuvoston jäsenille kokouskutsun yhteydessä.

Vanhusneuvosto merkitsee esityksen tiedoksi.

27 § IKÄIHMISTEN LÄÄKÄRIAJAN SAAMINEN KYMSOTEEN AJOKORTIN UUSIMISTA
VARTEN

Vanhusneuvoston kannanotto ikäihmisten lääkäriajan saaminen Kymsoteen ajokortin
uusimista varten. Haminan vanhusneuvosto haluaa selvityksen siitä, kuinka paljon
lääkäriaikoja on ja miten ajokortin uusimista varten tulisi toimia, jotta lääkäriajan saa.
Ikäopastimen kautta on odotusajat todella pitkät, eikä yhteydenottoa takaisin tule vaikka niin
ikäopastimesta luvataan.
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28 § VANHUSTENVIIKON JA VANHUSNEUVOSTON VIESTINTÄSUUNNITELMA

Vanhusneuvoston vanhustenviikon ja vanhusneuvoston viestintäsuunnitelman syksyksi
2022.

MILLOIN MISSÄ KUKA TEKEE AIHE

Vko 34 Facebook
Hyvinvointikoordinaattori/
vanhusneuvoston sihteeri

Vanhusneuvoston
esittely

Vko 34
Haminan kaupungin
ajankohtaiset

Hyvinvointikoordinaattori/
vanhusneuvoston sihteeri

Vanhusneuvoston
kokouksen aiheista
artikkeli

Syyskuu Reimari Ari Lekander Vanhustenviikko

Syyskuu Reimari

Ari Lekander

Palvelulinja,
Lääkäripalvelut,
lähipalveluiden
säilyttäminen,
hyvinvointipalvelut
jatkossa

3.10.2022

Haminan kaupungin
internet sivut,
ajankohtaiset

Hyvinvointikoordinaattori/
vanhusneuvoston sihteeri

Vanhusneuvoston
kokouksen aiheista
artikkeli

4.11.2022

Haminan kaupungin
internet sivut,
ajankohtaiset

Hyvinvointikoordinaattori/
vanhusneuvoston sihteeri

Vanhusneuvoston
kokouksen aiheista
artikkeli

16.12.2022

Haminan kaupungin
internet sivut,
ajankohtaiset

Hyvinvointikoordinaattori/
vanhusneuvoston sihteeri

Vanhusneuvoston
kokouksen aiheista
artikkeli

29 § KAUPUNGIN AJANKOHTAISET ASIAT

Haminan ikäihmisten vaikuttajafoorumin tapaaminen keskiviikkona 21.9.2022 klo 10-12
kumppanuustalo Hilman (Kadettikoulunkatu 3, 49400 Hamina) sinisessä kabinetissa.
Ilmoitathan tulostasi ja mahdollisista allergioista Mia Iivoselle 14.9.2022 mennessä,
mia.iivonen@hamina.fi tai puh. 040 526 2165.

mailto:mia.iivonen@hamina.fi
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IKÄYSTÄVÄLLISEN SENIORIASUMISEN KEHITTÄMISTÄ OSALLISTAMALLA JA
YHTEISTYÖLLÄ HANKE
Vuonna 2021 Haminassa käynnistyi Ympäristöministeriön rahoittama hanke, jonka
tavoitteena on ikäystävällisen senioriasumisen kehittäminen osallistamalla ja yhteistyöllä.
Hankkeessa Haminan kaupunki toimii mahdollistajana, innovaattorina, neuvonantajana,
viestijänä sekä yhteistyöverkostojen luojana. Tavoitteena on asukkaiden ja taloyhtiöiden
aktivoiminen hyvinvointityöhön juuri heille sopivalla tavalla.
Kantavia teemoja toiminnassa ovat turvallisuus, esteettömyys, toimintakyvyn edistäminen
sekä yhteisöllisyys.

NYKYTILA
Viime talvena hankkeessa suunniteltiin iäkkäiden asukkaiden yhteisöasumista
Summankotiin ja Tervasaareen. Summankodin yhteisöasumista markkinoitiin yhdessä
Socomin Nina Markkasen hankkeen Voimaa Ikämiesten arkeen  kanssa iäkkäille miehille.
Yhteydenottojen avulla saatiin perustettua avoin miestenryhmä Haminaan.

Tänä kesänä opiskelija Marja Klemola kohtasi kahden iltapäiväkahvilla isännöintiyritysten
kautta seitsemän taloyhtiön iäkkäitä asukkaita. Kohtaamisten tuloksena näissä taloyhtiöissä
asukkaat ovat suunnitelleet yhdessä hanketyöntekijän ja isännöitsijöiden kanssa:

● taloyhtiöidensä pihan esteettömyyskorjauksia,
● kokoontumistiloja taloyhtiöihinsä sekä
● yhteistä taloyhtiön retkeä.

Lisäksi heinäkuussa yhteisöasumisen yksikön Haminan Veteraanikodin asukkaat pääsivät
nauttimaan suunnittelemastaan kesäretkestä Miehikkälän Salpalinja museolle.

TULEVAISUUS
Hanketyöntekijä Marja Klemola jatkaa pilottina toimineiden taloyhtiöiden ja
yhteisöasumisyksikön Haminan Veteraanikodin kanssa yhteisen toiminnan kehittämistä vielä
tämän syksyn, koska tämä asumishanke päättyy joulukuun alkuun.

Hankejohtaja Pia Nordman ja -työntekijä Marja Klemola suunnittelevat hankkeen jatkamista
kohtaamisten kehittämistä iäkkäiden haminalaisten kanssa. Yhtenä pyrkimyksenä on luoda
osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä tukevia rakenteista kerrostaloihin.
Parhaimmillaan osan asumisympäristön ihmiset loisivat omia " kohtaamispaikkoja" lisäten
asumisen turvallisuutta ja sosiaalisia kontakteja. Ja tähän ollaan suunnittelemassa
yhteistyötä Ekamin lähihoitaja-opiskeljoiden kanssa.
Toinen suuri painotus on viestinnän lisääminen Haminan kaupungin päättäjien ja asukkaiden
suuntaan, että tietoisuus iäkkäiden ihmisten asumisesta, ja heidän siihen
vaikuttamismahdollisuuksista lisääntyy.

Tulemme mielellämme kertomaan lisää hankkeesta ja sen tulevaisuudesta. Yhteyttä voi
ottaa marja.klemola@hamina.fi
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30 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kokouksen aluksi vanhusneuvosto keskusteli kohtaamispaikka Puistokammariin paikalle
saapuneiden kuntalaisten kanssa. Vanhusneuvoston puheenjohtaja Ari Lekander avasi
tilaisuuden ja kohtaamispaikka suunnittelija Kikka Tykkä kertoi Puistokammarin toiminnasta.
Toiminta muuttaa kumppanuustalo Hilman (Kadettikoulunkatu 3) tiloihin 5.9.22 alkaen.

Muuraskodin kohtaamispaikasta Urve Kettunen otti yhteyttä ja kysyi olisiko mahdollista että
vanhusneuvosto selvittäisi pystyisikö Muuraskodille saada jotakin toimintaa, koska talo on
pääsääntöisesti tyhjä vaikka talon kunto ja puitteet ovat hyvät. Esimerkiksi kuntouttava
päivätoiminta tai kerho olisivat toimivia Muuraskodilla.
Vanhusneuvosto toteaa, että tiloja jotka ovat toimivia pitäisi käyttää. Käyttötarkoituksen
päättää kaupungin luottamushenkilöt. Jos tilan tarpeita ilmenee on Muuraskoti
varteenotettava vaihtoehto.

Vanhusneuvoston kannanottoa on pyydetty: Vetoomus liikuntaohjaaja Inka Pällin työsuhteen
jatkamisesta 1.9.2022.

Me kaikki sadat aktiiviset ja vähemmän aktiiviset eri liikuntamuotojen harrastajat
vetoamme Haminan kaupungin päättäjiin Inka Pällin työsuhteen jatkamiseksi
toistaiseksi. Voimme kokemuksesta kertoa, että Inka on ammattitaitoinen, osaava,
kehityskykyinen ja hyvin eri ihmisryhmät huomioiva liikunnanohjaaja. Hän tulee hyvin
toimeen kaikkien kanssa. Hänen ohjauksessaan on suorastaan ilo jumpata ja ylläpitää
kuntoa. Suorastaan vaadimme Inkan työsuhteen jatkoa, sillä Haminassa on runsaasti
päivittäistä liikuntaa tarvitsevia ihmisiä. Muutoin huonokuntoisten, etenkin vanhusten,
määrä lisääntyy merkittävästi. Tämä ei voi olla kaupungin päättäjien tahtotila. Kyse ei
voi eikä saa olla tässä tapauksessa rahasta, vaan terveydestä ja myös sosiaalisesta
hyvinvoinnista. Siis tehkää myönteinen päätös ja jatkakaa kovasti pidetyn Inkan
työsuhdetta. Haminassa 29.7.2022. Kaikkien eläkeläisten ja liikkujien puolesta  Jaakko
Laine ja Jyrki Upero.

Vanhusneuvoston kannanotto asiaan on, että Inka Pällin työsuhdetta tulisi jatkaa. Inka Pälli
osaa huomioida osanottajien kuntotason hyvin ja on ammattitaitoinen ohjaaja eritasoisille
liikkujille.


