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KOKOUSAIKA 3.10.2022 klo 10 - 12:00

KOKOUSPAIKKA Kumppanuustalo Hilma, Kadettikoulunkatu 3, 49400 Hamina

SAAPUVILLA OLLEET Vitikainen Esa puheenjohtaja
JÄSENET Grandell Roger Haminan Mielenterveysyhdistys Hami ry

etäyhteys Hildén Merja Haminan Seudun Reumayhdistys ry
Hytönen Matti Etelä-Kymen Parkinsonkerho
Kaipiainen Hannu Haminan Seudun ERKAT ry
Mäkelä Ritva Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
Pulkkinen Tuire Kaakkois-Kymen Diabetesyhdistys ry,
saapui klo 10:07 § 3 aikana.
Ruokonen Markku Haminan Kuulo ry
Lekander Ari Haminan Seniorit ry
Harjula Oili              Eläkeliiton Vehkalahden yhdistys ry
Satama Anja           Kymenlaakson Rintamaveteraanit ry
Vierikko Ritva         Haminan kaupungin eläkekerho ry,
poistui klo 11:50 § 7 aikana.
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 Jaakkola Tuula, Kymenlaakson hyvinvointialue, poistui klo

10:41 § 4 aikana.
Nordman Pia, osallisuusjohtaja
Virtanen Ville, kaupunginhallituksen edustaja
Haikka Tapio, hyvinvointivaliokunnan edustaja
Kormu Jouni, kilpailukykyvaliokunta
Kahila Sami, kiinteistöpäällikkö, saapui klo 11:02 § 4 aikana.
Mänttäri Minna, kumppanuustalo Hilman toiminnanjohtaja,
saapui klo 10:55 § 4 aikana ja poistui klo 11:25 § 6 aikana.

ASIAT 1 - 10 §

LAILLISUUS JA 1 § Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
PÄÄTÖSVALTAISUUS päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 § Pöytäkirjantarkastajat.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Vierikko ja Ritva Mäkelä

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Esa Vitikainen Mia Iivonen
JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Ritva Vierikko Ritva Mäkelä
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
JA NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on tarkastettavissa 6.10.2022 Haminan

kaupungin asiointipalvelu Rinkelissä, kaupungintalon
katutasossa, Puistokatu 2, Hamina.
Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin
internetsivuilla, Kaupunki & päätöksenteko > Päätöksenteko
> Valio- ja lautakunnat > Vammaisneuvosto
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3 § HYVINVOINTIALUEEN AJANKOHTAISIA ASIOITA

Tuula Jaakkola kertoi hyvinvointialueeseen liittyvistä asioista.

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 29 §:n mukaisesti hyvinvointialueen asukkailla
ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan.

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 32 §:n mukaisesti aluehallituksen on asetettava:
ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi
hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto.

Vaikuttamistoimielimien nimeäminen ja toimintaedellytykset on käsitelty Kymenlaakson
aluehallituksessa19.9.2022 Vaikuttamistoimielinten toiminta käynnistyy syksyn 2022 aikana.
Aluehallitus on pyytänyt kuntia nimeämään kunkin kunnan vaikuttamistoimielimestä, joita
ovat nuorisovaltuusto sekä vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, jäsenet: Kouvola 5, Kotka
3, Hamina, 2, muut kunnat 1 pyydetään toimittamaan 17.10.2022 mennessä.

Lisäksi käytiin läpi hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostojen tehtävät ja
toimenkuvat, Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatio 2023 ja asioita palveluiden
toteutuksesta.

Tärkeinä nostoina tuli esille mm. hyvinvointia edistäviä keskusteluja tarjotaan kaikille
65-vuotiaille ja tätä vanhemmille kymenlaaksolaisille, jotka eivät ole Kymsoten säännöllisten
palveluiden piirissä. Hyvinvointia edistävä keskustelu on tarkoitettu ikääntyville, jotka
haluavat tukea oman hyvinvoinnin edistämiseen, tulevaisuuden ennakointiin ikääntyessä tai
tietoa Kymsoten tarjoamista palveluista ennakoivasti. Keskustelu sopii myös niille, joilla on
huoli omasta pärjäämisestä, mutta ei vielä selkeää tarvetta palvelulle. Keskustelu on
maksuton ja se voidaan toteuttaa puhelimitse tai palveluohjaajan kanssa erikseen sovittuna
kotikäyntinä. Hyvinvointia edistävän keskustelun varaamiseksi on 17.8.2022 otettu käyttöön
ajanvarausnumero: 05 220 6150 (arkisin klo 9-11 ) sekä sähköinen ajanvaraus.

Sosiaalihuollon palveluihin yksi yhteinen asiakasneuvonta 1.1.2023 lähtien.
Vanhusneuvoston puheenjohtaja otti kantaa siihen, että ikäopastin numero ei muuttuisi vaan
uudet asiakasneuvonta palvelut tulisivat ikäopastimen numeroon. Tuula Jaakkola luvannut
viedä kannanoton tiedoksi Kymsoteen.
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4 § ARJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Osallisuusjohtaja Pia Nordman, kertoo Haminan arjen turvallisuussuunnitelmasta.
Vammaisneuvosto on ottanut kantaa tähän suunnitelman syyskuun kokouksessa ja
vanhusneuvosto ottaa kantaa marraskuun kokouksessa. Kokouksessa todettiin, että suurin
osa paikalla olevista kokee olonsa turvalliseksi. Maailman tilanne kuitenkin turvallisuuden
tunnetta horjuttaa. Keskustelua tuli kotivarasta ja turvarannekkeesta.

5 § HAMINAN KOHTAAMISPAIKAT

Kumppanuustalo Hilmasta kertoi toiminnanjohtaja Minna Mänttäri.
2014 syyskuun ensimmäinen päivä oli kumppanuustalo Hilman avajaiset, tällöin
kumppanuustalo sijaitsi eri paikassa kun nyt, 2018 Hilma muutti nykyisiin tiloihin
(Kadettikoulunkatu 3). Hilma saa Stea rahoitusta ja jäsenyhdistyksiä on 80. Hilma on kaikille
avoin yhteisöllinen kansalaistoiminnan keskus sekä yhdistysten kokoontumispaikka.
Kumppanuustalo Hilmalta löytyy monenlaisia edullisia tiloja kokouksiin, tapahtumiin,
kerhoihin ja kohtaamisiin. Tavoitteena on yksinäisyyden ehkäiseminen, syrjäytymisen
ehkäiseminen ja digituki. Hilman tiloja voi varata kaikki, hinnasto löytyy internetistä tai
kysymällä kumppanuutalo Hilmalta. Hilmalla työntekijöinä on Marjut Lauronen ja Minna
Mänttäri. Esteettömyys on tehty niin hyvin kun mahdollista, mutta täysin esteettömäksi tiloja
ei saada koska tilat on vanhat. Lisätietoa: https://www.kumppanuustalohilma.fi/hilma/.

Kohtaamispaikoista kertoo hyvinvointikoordinaattori Mia Iivonen.
Kohtaamispaikat ovat avoinna kaikille olit sitten kiinnostunut yhteisestä tekemisestä ja
toiminnasta tai haluat tulla viettämään aikaa. Kohtaamispaikoilla järjestetään erilaisia
virikkeitä, tapahtumia ja luentoja.
Kohtaamisapaikat ovat kumppanuustalo Hilmalla (Kadettikoulunkatu 3, 49400 Hamina)
maanantaista- keskiviikkoon klo 9-15 ja perjantaina klo 9-14. Tervakartanolla (Kerrospolku 2,
49420 Hamina) torstaisin klo 9-13, lounasmahdollisuus 5€. Summan vanhalla koululla
(Summantie 46, 49480 Summa) maanantaisin klo 9-12.
Lisäksi Haminassa toimii muita vapaaehtoisten pitämiä kohtaamispaikkoja mm. Ruissalon
kirjastolla, Iitan pirtillä Husulassa, Pyhällössä ja Muuraskoti Neuvottomassa.

Lisätietoa: https://www.hamina.fi/asukkaalle/liikunta-hyvinvointi/kohtaamispaikat/
sekä paperisesta liikuntasyksy 2022 esitteestä.

6 § ESTEETTÖMYYSASIAT

Torin esteettömyysasiat.
Kaupunginhallituksen edustaja kertoi, että muissa asioissa kaupunginhallituksessa asiasta
keskusteltu. Asia luvattu viedä eteenpäin.

Hamina Bastionin esteettömyysasiat.
Katsomot hankalat kulkea, etenkin liikuntarajoitteiselle. Katsomon yläosasta pääsisi
paremmin liikuntaesteinen kulkemaan, joten olisiko mahdollista saada sinne inva paikkoja.

https://www.kumppanuustalohilma.fi/hilma/
https://www.hamina.fi/asukkaalle/liikunta-hyvinvointi/kohtaamispaikat/
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Tunnelin kautta kulku on, mutta kulku hankala. Nyt luiskassa uusi pinnoitus ja lämmitys, joka
estää jäätymisen. Paikalla Haminan kaupungin kiinteistöpäällikkö Sami Kahila joka
kuulemassa neuvostojen kannanotot.

Torilla olevalla lavalla ei ole istumapaikkoja. Tapahtumatuotannon tai kulttuuri puolen kautta
asiaa voidaan selvittää. Pystyisikö vaikka seuroja aktivoida osallistumaan penkkien tuotiin ja
hakuun.

Esteettömyyskartoitukseen tuli ehdotus, että sekä vammais- että vanhusneuvostojen
edustajat osallistuisivat kartoitukseen.

7 § HAMINAN PALVELULINJA

Keskustelua Haminan palvelulinjan kehittämiseksi.
Reimari lehdessä oli vanhusneuvoston puheenjohtajan juttu, jossa yhtenä asiana oli
Haminan palvelulinjat. Palvelulinjaa tulisi käyttää ja uusia aikatauluja löytyy esimerkiksi
kohtaamispaikoista, Linnoituksen uimahallista ja asiakaspalvelu Rinkelistä. Tiedonjako olisi
tärkeää omissa järjestöissä.

8 § HAMINAN KAUPUNGIN AJANKOHTAISET ASIAT

KYSY ENERGIANEUVOJALTA -päivä torstaina 13.10.2022. Haminan kaupunki järjestää
asukkailleen 13.10.2022 kolme tilaisuutta, joissa on mahdollisuus kysyä energiansäästöön
liittyvistä asioista. Kysymyksiin on vastaamassa energianeuvoja Tommi Tuomi
Kymenlaakson energianeuvonnasta.
klo 9 - 10.30 Muuraskoti (Muuraskalliontie 12, 49490 Neuvoton)
klo 11 - 12.30 Ruissalon kirjasto (Ruissalontie 8, 49410 Poitsila)
klo 13 - 15 Kumppanuustalo Hilma (Kadettikoulunkatu 3, 49400 Hamina)

Hamina.fi on tehty uusi sivusto iäkkäille asukkaille, sivuille pääsee
https://www.hamina.fi/asukkaalle/liikunta-hyvinvointi/iakkaat-asukkaat/
Toivomme mielipidettä ja kehittämisideoita.

Vanhustenviikkoa vietetään 2.10. – 9.10.2022. Luvassa paljon erilaista ohjelmaa.
Päätapahtuman ja viikon ohjelmat löydät tästä:vanhustenviikon pääjuhla ja vanhustenviikon
ohjelma.

Kumppanuustalo Hilman yhteydessä oleva kohtaamispaikka ja Haminan kaupunki selvittävät
yhdessä mahdollisuutta saada koulun hävikkiruokaa jaettavaksi kumppanuustalo Hilmaan.
Selvitys työtä tehdään ja aloitus olisi aikaisintaan syyslomaviikon (vko 43) jälkeen.

https://www.hamina.fi/asukkaalle/liikunta-hyvinvointi/iakkaat-asukkaat/
https://www.hamina.fi/asukkaalle/wp-content/uploads/sites/12/2022/09/vanhustenviikon-paajuhla-2.pdf
https://www.hamina.fi/asukkaalle/wp-content/uploads/sites/12/2022/09/vanhustenviikon-ohjelma-2-1.pdf
https://www.hamina.fi/asukkaalle/wp-content/uploads/sites/12/2022/09/vanhustenviikon-ohjelma-2-1.pdf
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9 § HYVINVOINTIALUEEN VAMMAIS- JA VANHUSNEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 19.9.2022 § 114 pyytää
kuntia nimeämään jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon,
vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon. Esitykset nimettävistä henkilöistä pyydetään
toimittamaan 17.10.2022 mennessä hyvinvointialueen kirjaamoon.

Pyydetään Haminan vammais- ja vanhusneuvostoa esittämään molemmat kahta varsinaista
jäsentä ja heille varajäsenet. Esitys menee Haminan hallitukseen, josta hallitus virallisesti
esittää hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin henkilöt Haminasta.

Edustajiksi valittu vanhusneuvostosta:
Pentti Hannula, varalla Ari Lekander
Oili Harjula, varalla Ritva Vierikko

Edustajiksi valittu vammaisneuvostosta:
Ritva Mäkelä, varalla Tuire Pulkkinen
Esa Vitikainen, varalla Markku Ruokonen

10 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kysyttiin miten Seniorineuvoja aloite etenee, osallisuusjohtaja vastasi tähän, että asia
etenee niin, että selvitämme kuinka paljon tarvetta tähän seniorineuvontaan on.


