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KOKOUSAIKA 4.11.2022 klo 11 - 13:27

KOKOUSPAIKKA Ruissalon kirjasto, kerhohuone
Ruissalontie 8, 49410 Hamina

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

Vierikko Ritva         Haminan kaupungin eläkekerho ry
Hannula Pentti       Haminan Seudun Oloneuvokset ry, poistui
klo 12:55 § 39 aikana
Suntio Jarmo          Haminan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry

MUUT  SAAPUVILLA Iivonen Mia, hyvinvointikoordinaattori, sihteeri
OLLEET Riitta Hytönen, kasvatus ja koulutus -valiokunta, poistui klo

12:37 § 33 aikana
Kormu Jouni, kilpailukykyvaliokunta, poistui klo 12:41 § 33
aikana
Suikkanen Jaana, kaupunkikehitysvaliokunta
Tuuri Kaisa, Kymsote, kotihoidon- ja kotihoidonpalvelut
palvelupäällikkö, poistui klo 12:50 § 34 aikana

ASIAT 31 - 40 §

LAILLISUUS JA 31 § Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
PÄÄTÖSVALTAISUUS päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 32 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harjula Oili ja Suntio Jarmo

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Ari Lekander Mia Iivonen
JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Oili Harjula Jarmo Suntio
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
JA NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on tarkastettavissa 8.11.2022 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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33 § HAMINAN KOTIHOITO

Kaisa Tuuri Kymsote, kotihoidon- ja kotihoidonpalvelut palvelupäällikkö tuli kertomaan
kotihoidosta Haminan alueella. Keskustelua käytiin Haminan ja Kymenlaakson alueen
kotihoidon hoitaja tilanteesta. Kaisa Tuurin esitys jaetaan vanhusneuvoston jäsenille.

•Haminaan rekrytoitu syyskuun alusta palveluohjaaja. Palveluohjaajan tavoitteena on
vahvistaa sosiaalihuollon osaamista hoitoringeissä

•Rekrytointihaasteita on, mutta rekrytointia tehdään koko ajan ja tasaisesti uusia työntekijöitä
saadaan myös Haminaan → tilanne parantunut esim. kevään tilanteesta

•Haminan hoitoringeissä vakituisia toimia yhteensä; 60 lh /11 sh kuudessa alueellisessa
hoitoringissä
•Avoimia toimipohjia on tällä hetkellä kahdeksan (1 sh/ 7 lh)

•Asiakaskäyntien turvaamiseksi tehdään erilaisia sisäisiä järjestelyjä, kuten tasataan
henkilöstöä alueiden välillä. Myös vuokratyövoimaa käytetään poissaolojen paikkaamiseen.

•Haastavasta tilanteesta huolimatta on pystytty auttamaan myös
Miehikkälä-Virolahden-aluetta.

•Toistaiseksi kaikki asiakaskäynnit on saatu toteutettua suunnitellusti
•Tiera Optiman ICT-palvelu (reittioptimointi), Kymsoten hallituksen hankintapäätös 7.4.2022
•Reittioptimoinnin avulla voidaan mm. poistaa päällekkäiset työntekijöiden asiakaskäynnit
sekä saadaan suunniteltua työajan käyttöä parhaalla mahdollisella tavalla ja realistisesti
(matka-ajat huomioidaan)
•Kymsotessa järjestelmän käyttöönotto aloitettiin Haminasta syyskuussa
•Työntekijöiltä saatu palaute on ollut pääosin hyvää. Matka-aikoihin kuluva ”hukka” ja
päällekkäinen asiakasaika ovat vähentyneet, kun ohjelmisto jakaa työt optimaalisesti
matka-ajan ja asiakkaiden sijainnin huomioiden.
•Toimintamalleja sekä prosesseja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä henkilöstön kanssa.
Työilmapiiriä ja työhyvinvointia sekä työssä viihtymistä edistäviä toimia pyritään löytämään
yhdessä. (esimerkkeinä; henkilöstöpalaverit, ideakyselyt, päivittäisjohtamisen malli,
kehittämistyö työntekijöiden arkeen jalkautuen (Tulkoti) tms. )

Tukipalvelut

•Kuntouttavan päivätoiminnan kilpailutus toukokuussa 2022 ja  hankintapäätös kesäkuussa
2022.
•Palvelu käynnistyi ostopalveluna syyskuussa
•Haminassa palveluntuottajana toimii TukiTeko Oy
•Kolme toimintapäivää viikossa, asiakkaita 34. Palveluun ei ole jonoa.
•Asiakaspalaute on ollut positiivista

•Kylpypalvelu- ja kuntouttavan päivätoiminta-asiakkaiden kuljetukset hankintapäätös
kesäkuussa 2022
•Kuntouttava päivätoiminta, . Kymenlaakson Kyydinvälitys Oy
•Kylpypalvelu, Kymenlaakson Kyydinvälitys Oy
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34 § ARJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Vanhusneuvoston jäsenille on toimitettu 10.10.22 Haminan arjen turvallisuussuunnitelma
tutustumista varten. Vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteiskokouksessa 3.10.2022
osallisuusjohtaja Pia Nordman toivoi, että vanhusneuvosto ottaisi kantaa tähän
suunnitelmaan.

Vanhusneuvoston esitys on että arjen turvallisuussuunnitelma on laaja ja kattava, eikä tähän
lisättävää.

35 § IKÄÄNTYNEIDEN KOHTAAMISTA YHTEISTYÖLLÄ JA OSALLISUUDELLA
JATKOHANKE

Kokonaistavoite jatkohankkeella on edistää ikääntyneiden kotona-asumista nykyisissä
kodeissaan ja tarjota asumiseen erilaisia vaihtoehtoja kuten asumista yhteisöllisesti.
Jatkohankkeen mahdollisesta alkamisesta tiedotetaan myöhemmin.

Tällä hetkellä Ikäystävällisen senioriasumisen kehittäminen osallistamalla ja
yhteistyöllä- hankeen kautta olemme saaneet virikeohjausta taloyhtiöihin:
Ympäristöministeriön rahoittamassa Ikäystävällisen senioriasumisen kehittämishankkeessa
virike-ohjaaja käy kolmessa taloyhtiössä, yhdessä yhteisöasumis-kohteessa ja yhdellä
itsenäisesti toimivalla kohtaamispaikalla. Hän on paikalla tiettyinä päivinä noin kaksi tuntia
kerrallaan.
Hän:

● kuuntelee asukkaiden toiveita ja ongelmia,
● tutustuttaa heitä kaupungin palveluihin (Kymsoten Ikäopastin palvelu, Haminan

Koppaamon Kelan ja poliisin Haminan toimipisteen käyttö) sekä
● digitaalisuuteen (oman puhelimen/ tabletin/ tietokoneen, Hamina-sovelluksen,

Hamina.fi-iäkkäiden asukkaiden sivun sekä esim. Ikäinstituutin käyttö),
● mahdollistaa asiantuntija-palveluiden saamista (ravinto-, digi- ja energianeuvonta

arjessa) ja
● kohtaa heitä esimerkiksi pelaamisen tai kahvittelun merkeissä.

Hän auttaa, mutta ei tee heidän puolestaan.

Toiminta aloitetaan hankkeessa, ja sitä on tarkoitus jatkaa hyvinvoinnin edistämisen yksikön
puitteissa huhtikuun 2023 loppuun saakka. Tavoitteena olisi ohjat taloyhtiöiden ikääntyneitä
yhteiseen toimintaan itsenäisesti mutta vaiheittain heitä auttaen.

Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä hankkeen projektisuunnittelija Marja Klemolaan
(p. 040 707 4711, marja.klemola@hamina.fi) ja kaupungin hyvinvointi koordinaattori Mia
Iivoseen (p. 040 526 2165, mia.iivonen@hamina.fi)

mailto:marja.klemola@hamina.fi
mailto:mia.iivonen@hamina.fi
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36 § VUOSITTAINEN VANHUSNEUVOSTOPÄIVÄ

Vanhusneuvostopäivää vietettiin 2.11.2022 hybridi tapahtumana. Vanhusneuvostolla oli
etäosallistumis mahdollisuus kumppanuustalo Hilmalla, jossa paikalla oli 5 neuvoston
jäsentä. Yhdessä Vammaisneuvostopäivän kanssa vietettävä aamu keskittyi erityisesti
Hyvinvointialue uudistukseen. Sekä vanhus- että vammaisneuvostojen toimintaan on
tiedossa muutoksia ja uusia mahdollisuuksia uudistuksen myötä. Aihena oli muun muassa,
millaiseksi muodostuvat neuvostojen, järjestöjen ja julkisen hallinnon toimijoiden roolit ja
yhteistyö uusissa yhteiskunnallisissa rakenteissa. Iltapäivä oli varattu Vanhusneuvostojen
omalle ohjelmalle. Iltapäivällä aiheina oli muun muassa saavutettavuuteen ja
digiosallisuuteen, asumisen ennakointiin ja varautumiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen. Todetaan, että parhaimmillaan vanhusneuvostopäivä on paikan päällä, koska
tällöin pystyy keskustelemaan myös muiden kaupunkien vanhusneuvoston jäsenten kanssa.

37 § KYMENLAAKSON HYVINVOINTIALUEEN ALUEHALLITUKSEN NIMEÄMISPYYNTÖ
VAIKUTTAMISTOIMIELIMIIN NIMETTÄVISTÄ EDUSTAJISTA

Kaupunginhallitus on 17.10.2022 kokouksessa päättänyt edustajat hyvinvointialueen
vaikuttamistoimielimiin

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä nuorisovaltuuston,
vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston esittämät nimeämiset
Kymenlaakson hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin seuraavasti:
nuorisovaltuuston edustajiksi nimetään Joona Kontinen ja Elena
Kalinskaja, vanhusneuvoston edustajiksi nimetään Pentti Hannula
(varajäsen Ari Lekander) ja Oili Harjula (varajäsen Ritva Vierikko) ja
vammaisneuvoston edustajiksi Ritva Mäkelä (varajäsen Tuire
Pulkkinen) ja Esa Vitikainen (varajäsen Markku Ruokonen).

Kaupunginhallituksen päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Vanhusneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
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38 § IKÄIHMISTEN LÄÄKÄRIAJAN SAAMINEN KYMSOTEEN AJOKORTIN UUSIMISTA
VARTEN

Vanhusneuvoston pyysi kannanottoa 22.8.2022 kokouksessa ikäihmisten lääkäriajan
saamisesta Kymsoteen ajokortin uusimista varten.

Hallintoylilääkäri Kari Kristeri vastasi seuraavasti:

Ilmoitan kohteliaimmin, että vaikka hoitoon liittymättömät todistukset eivät kuulu
hoitotakuun piiriin niin yritämme niitä laatia kulloinkin käytössämme olevien
resurssien puitteissa. Pyrimme kroonisen sairauden vuoksi hoidossamme oleville
potilaille ajokorttitodistukset laatimaan osana muuta hoitoa ja sairauden
kontrollikäyntejä, koska ajokyvyn arviointi muualla kuin tutun hoitavan lääkärin
toimesta voi olla vaikeaa.

Valitettavasti ajokorttitodistukset eivät ole ensisijainen prioriteetti meillä kun
hoidontarvetta on paljon vaan näitä todistuksia joudutaan hakemaan yksityiseltä
sektorilta. Onneksi yksityisen sektorin veloitus ajokorttitodistuksesta ei nykyisin paljoa
eroa kuntayhtymän vastaavasta.

39 § KAUPUNGIN AJANKOHTAISET ASIAT

Seniorineuvoja auttaa ikääntyneitä ja heidän läheisiään edistämään ikääntyvien hyvinvointia
ja turvallista kotona asumista. Seniorineuvonnasta saa neuvoa ja tietoa järjestöjen ja
kaupungin tarjoamista ikääntyvien hyvinvointia edistävästä palveluista. Etsimme yhdessä
kanssasi ratkaisuja arjen sujuvuuteen. Yhteydenotot arkena klo 8-16 puhelimella 040 526
2165 tai sähköpostilla mia.iivonen@hamina.fi.

Iäkkäät asukkaat sivustolle on lisätty iäkkäiden palveluiden alle lisää uusia palveluita.
Esimerkiksi huoli ilmoituksen voi tehdä, kun tarvitset apua itsellesi tai sinulla on avun
tarpeessa olevan henkilön lupa yhteydenottoon. Ilmoituksen voi tehdä myös, jos et ole
saanut avun tarpeessa olevalta henkilöltä lupaa olla yhteydessä. Huoli ilmoituksen löydät
täältä:
https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Aikuisten-sosiaalipalvelut-ja-ty%C3%B6el%C3%A4m%C3
%A4palvelut/Aikuissosiaality%C3%B6n-asiakas–ja-palveluohjaus/p/aikuissosiaalityon-asiak
as-ja-palveluohjaus

Lähellä.fi, löydät sivun täältä: https://www.lahella.fi/.
Lähellä.fi kokoaa yhteen tuhansia erilaisia järjestöjä, niiden tukea ja muuta toimintaa. Palvelu
otetaan käyttöön eri alueilla vaiheittain. Syksystä 2022 lähtien Lähellä.fi on käytössä koko
Suomen alueella. Voit siis etsiä tukea, apua ja ohjausta omalta paikkakunnaltasi tai mistä
tahansa muulta alueelta Suomessa, oli kyseessä sitten Utsjoki tai Tampere!
Lähellä.fi-palvelu tarjoaa maksuttoman kanavan esilläoloon ja viestintään valtakunnallisille
järjestöille, liitoille, yhdistyksille, yhteisöille, aktiivisille kansalaistoimijoille ja ei-kaupallisille
toimijoille. Apua Lähellä.fi käyttöön saa kumppanuustalo Hilmalta.

mailto:mia.iivonen@hamina.fi
https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Aikuisten-sosiaalipalvelut-ja-ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4palvelut/Aikuissosiaality%C3%B6n-asiakas--ja-palveluohjaus/p/aikuissosiaalityon-asiakas-ja-palveluohjaus
https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Aikuisten-sosiaalipalvelut-ja-ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4palvelut/Aikuissosiaality%C3%B6n-asiakas--ja-palveluohjaus/p/aikuissosiaalityon-asiakas-ja-palveluohjaus
https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Aikuisten-sosiaalipalvelut-ja-ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4palvelut/Aikuissosiaality%C3%B6n-asiakas--ja-palveluohjaus/p/aikuissosiaalityon-asiakas-ja-palveluohjaus
https://www.lahella.fi/
https://xn--lhell-grae.fi/
https://xn--lhell-grae.fi/
https://xn--lhell-grae.fi/
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Haminan kaupunki myöntää Hyvinvoiva haminalainen -avustuksia haminalaisille
yhdistyksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Haettavana on yleis-, kohde- ja
toimitila-avustuksia kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja muuhun toimintaan. Hakemukset
palautettava viimeistään 6.1.2023.

Tiedotustilaisuudet aiheesta:

2.11.22 klo 17:30 Summan Kylä- ja kulttuurikeskus (Summan vanha koulu), Summantie 46.
8.11.22 klo 12 Kumppanuustalo Hilma, Kadettikoulunkatu 3.

Avustushakemus täytetään jatkossa sähköisesti. Lisätietoa:
https://www.hamina.fi/asukkaalle/liikunta-hyvinvointi/hyvinvoiva-haminalainen-avustukset/ ja
https://kymenlaaksonyt.fi/e/19528/avustusinfo

Kuntalaisaloite: Haminan uimahalliin tulisi saada +65-vuotiaille 12kk käyttökortti Kotkan
mallin mukaisesti. Kotkassa on käytössä kortti joka oikeuttaa käyttämään uimahalleja ja
kuntosaleja 60 euron vuosihintaan (+ korttimaksu) ja se on tarkoitettu +65-vuotiaille.
Kotkassa kortin rajoitus on se, että sitä voi käyttää vain päiväaikaan, eli se on voimassa klo
16.00 saakka. Aloite on menossa käsittelyyn hyvinvointivaliokuntaan 9.11.2022.
Yli 65-vuotiaat ovat päässeet Haminassa uimaan kerran viikossa ilmaiseksi. Uinti on
kustannettu Vanhustenhuoltorahastoon tulleiden testamenttivarojen turvin. Rahaston varat
ovat huvenneet, joten jatkossa ilmaista uintikertaa ei voida tarjota.

40 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Vanhusneuvoston jalkautuminen haminalaisiin kohtaamispaikkoihin jatkui.
4.11.2022 vuorossa on Ruissalon kohtaamispaikka Ruissalon kirjastolla kerhohuoneessa.
Paikalla oli 13 kohtaamispaikka kävijöitä ja 7 vanhusneuvoston jäsentä/valtuutettua. Ennen
kokousta vanhusneuvosto ja paikalle tulleet kuntalaiset keskustelivat ajankohtaisista
aiheista.

Esille tuli, että Leislahden koulun hiekkakentällä ikäihmiset pelaavat frisbeegolfia, nyt on
kuultu että siihen olisi suunnittelemassa koirapuistoa. Todetaan, että vanhusneuvoston olisi
hyvä tehdä kirjelmä kaupungille, jossa kerrotaan että ikäihmiset pelaavat frisbeegolfia
Leislahden koulun hiekkakentällä.
Vanhusneuvosto laittaa asian tiedoksi kaupungille ja toteaa että mahdollisen koirapuiston
paikkaa tulisi harkita.

Penkkejä puuttuu Ruissalon alueella esimerkiksi jalkapallokentän vierestä ja frisbeegolf
radan vierestä. Penkkejä tarvitaan jotta ikäihmiset voivat liikkua niin että he pääsevät
istumaan välissä. Penkkien oikeista sijainneista lisätietoa saa käyttäjiltä eli Ruissalon
kirjaston kohtaamispaikan kävijöiltä Ruissalontie 8, 49410 Hamina, perjantaisin klo 10.

https://www.hamina.fi/asukkaalle/liikunta-hyvinvointi/hyvinvoiva-haminalainen-avustukset/
https://kymenlaaksonyt.fi/e/19528/avustusinfo

