Vanhusneuvoston kokous 11.9.2019

HÄMEENLINNAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2018 - 2019
1. VANHUSNEUVOSTON ORGANISOITUMINEN TOIMIKAUDELLA 2018 - 2019
Kuluvalle valtuustokaudelle ovat hämeenlinnalaiset eläkeläisjärjestöt valinneet keskuudestaan
ehdokkaat vanhusneuvostoon. Vanhusneuvoston kokoonpanossa on huomioitu yhdistysten
jäsenmäärän painoarvo, sukupuolten tasa-arvo sekä alueelliset näkökohdat niin, että kaikilta alueilta
on edustus. Hämeenlinnan kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.9.2017 (KH 6.9.2017 § 378)
asettanut vanhusneuvoston toimikaudeksi 2018 - 2021.
Vanhusneuvoston toimintasääntö on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa KH 4.12.2017 §
548. Hämeenlinnan vanhusneuvoston toimintaohjeen mukaan vanhusneuvosto muodostuu 9
eläkeläisjärjestön edustajasta ja heidän varajäsenistään sekä kaupungin nimeämistä edustajista.
Vanhusneuvoston kokoonpano kaudella 2017-2021
Varsinaiset jäsenet:
1. Ossi Lapisto, puheenjohtaja, Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry
2. Sirkka-Liisa Virtanen, 1. varapuheenjohtaja, Hämeenlinnan Kansalliset Seniorit ry
3. Sinikka Haapsamo, Eläkeliiton Kalvolan yhdistys ry
4. Seppo Saari, Eläkeliiton Hauhon yhdistys ry
5. Irja Haljoki, Kalvolan Eläkkeensaajat ry
6. Anja Huostila, 2. varapuheenjohtaja, Lammin Kansalliset Seniorit ry
7. Juhani Hämäläinen, Hämeenlinnan Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry
8. Jarmo Röksä, Hämeenlinnan Eläkeläiset ry
9. Heikki Karisto, Sotainvalidien Veljesliitto
Varajäsenet:
1. Ulla Pullola, Hämeenlinnan Eläkeensaajat ry
2. Pirjo Valkjärvi-Nystedt, Hämeenlinnan Kansalliset Seniorit ry
3. Riitta Hakamäki, Eläkeliiton Rengon yhdistys ry
4. Kaisa Kleemola, Eläkeliiton Hämeenlinnan yhdistys ry
5. Anneli Keskitalo, Eläkeliiton Rengon yhdistys ry
6. Asta Granat-Tapaila, Lammin Eläkkeensaajat ry
7. Markus Kaistinen, Hämeenlinnan Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry
8. Airi Kalinainen, Hämeenlinnan Eläkeläiset ry
9. Marja Anttonen, Sotainvalidien Veljesliitto
Vanhusneuvosto on valinnut keskuudestaan puheenjohtajat seuraavasti:
- Ossi Lapisto, puheenjohtaja
- Sirkka-Liisa Virtanen, 1. varapuheenjohtaja
- Anja Huostila, 2. varapuheenjohtaja
Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä ikäihmisten raadin kanssa. Raadin edustaja on mukana työjaoston
kokouksissa sekä vanhusneuvoston kokouksissa. Nyt raadin puheenjohtajana toimii Pentti Repo.
Vanhusneuvoston puheenjohtajat, ikäraadin puheenjohtaja ja sihteeri muodostavat
vanhusneuvoston työjaoston.

www.hämeenlinna.fi

Vanhusneuvostossa on edustajat kolmesta lautakunnasta, lautakuntien edustajiin ei ole tullut
muutoksia koko toimikaudella:
- Kaupunkirakennelautakunta: Soila Nyholm
- Sosiaali- ja terveyslautakunta: Pentti Nyholm
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Kylli Kylliäinen
- Lautakuntien edustajien lisäksi sote-lautakunnan puheenjohtajana Kaija-Leena Savijoki
osallistuu kokouksiin.
Vanhusneuvosto on pitänyt kaudella 2019 – 2020 suunnitellun mukaisesti yhteensä 9 kertaa. Jäsenet
ja varajäsenet ovat osallistuneet kokouksiin edellisen toimikauden tapaan hyvin aktiivisesti. Myös
lautakuntien edustajat ja sote-lautakunnan puheenjohtaja ovat olleet usein paikalla, aina kun ovat
päässeet.
- 26.9.2018
- 30.1.2019
- 31.10.2018
- 27.2.2019
- 28.11.2018
- 27.3.2019
- 19.12.2018
- 17.4.2019
- 22.5.2019
Vanhusneuvoston muistiot ovat nähtävillä kaupungin nettisivuilla.
2. VANHUSNEUVOSTON TOIMINTA TOIMIKAUDELLA 1.6.2018 – 31.5.2019
Vanhusneuvosto on syyskuun 2018 kokouksessaan hyväksynyt toimintasuunnitelman kuluneelle
kaudelle. Toimintakertomus noudattaa toimintasuunnitelman rakennetta.
1. Vanhusneuvosto tukee Hämeenlinnan kaupungin strategiaa painottaen ikäihmisten näkökulmaa
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa määritellään toiminnan arvot: yhdenvertaisuus ja
yhteisöllisyys, asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys, luovuus ja rohkeus sekä kestävä elintapa.
Kaupunki on hyvinvointia edistävä, jossa on aktiiviset kansalaiset ja jossa toimitaan niin, että
- ptoteuttajina ovat yhteisesti sovitut toimeenpano-ohjelmat
Vanhusneuvosto on tukenut näiden tavoitteiden saavuttamista ja toteutumista.
2. Vanhusneuvosto osallistuu aktiivisesti kaupungin hyvinvointisuunnitelman tekemiseen.
Vanhusneuvosto on osallistunut ja ollut mukana hyvinvointisuunnitelmaprosessissa sekä ikääntyneen
väestön suunnitelman työstämisessä. Kokonaisuudelle, johon kuuluvat hyvinvointikertomus,
hyvinvointiraportti, suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi sekä lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma, on luotu aivan uudet rakenteet ja prosessit Hämeenlinnan kaupungissa.
Vastuu koko prosessin vetämisestä on kuulunut strategia ja kehittämisen yksikölle. Tekemisen aikana
on luotu samalla uusia prosesseja.
Prosessit ja niiden kehittäminen on nyt saatu alkuun, ja työtä jatketaan tavoitteellisesti ja yhteistyötä
tehden kaupungin eri toimijoiden kanssa.
Vanhusneuvosto on käsitellyt asiakokonaisuutta ja sen osia aktiivisesti kokouksissaan sekä
syyskaudella 2018 että kevätkaudella 2019.

Vanhusneuvosto järjesti Hämeenlinnan eläkeläis-, sotainvalidi- ja sotaveteraani yhdistyksille
keskustelutilaisuuden 4.3.2019, jossa teemana oli hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta sekä
suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Tilaisuudessa työstettiin ikäihmisten suunnitelmaa ja
hyvinvointia ja terveyttä edistävää suunnittelua.
Suunnitelmaan ikääntyneen väestön tukemiseksi on määritelty kuusi kokoavaa pääteemaa, joiden
alle suunnitelmaan liittyvät asiat on koottu. Nämä teemat ovat:
1. yhteisöllisyys
2. osallisuus
3. turvallisuus
4. läheisverkostot
5. liikkuminen
6. terveys
Hyvinvointikertomus, hyvinvointiraportti ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi on
hyväksytty seuraavasti luottamustoimielimissä.
Hyvinvointikertomus

Hyvinvointiraportti 2018

valtuusto 12.11.2018
kaupunginhallitus 29.10.2018

valtuusto 10.6.2019
kaupunginhallitus 27.5.2019
sihy 22.5.2019
sote 22.5.2019
kaura 14.5.2019

Suunnitelma ikääntyneen
väestön tukemiseksi
valtuusto 10.6.2019
kaupunginhallitus 27.5.2019
sihy 22.5.2019
sote 22.5.2019
kaura 14.5.2019

3. Vanhusneuvoston muita keskeisiä tehtäviä v. 2019
Vanhusneuvosto on asettanut itselleen seuraavia tavoitteita ja tehtäviä.
1. seuraamme laajasti ikääntyvälle väestölle tärkeiden palveluiden toteutumista,
terveydenhoitopalvelut, julkinen- ja palveluliikenne
- Strategiajohtaja Markku Rimpelä ja vs. strategiapäällikkö Mira Sillanpää ovat käyneet
esittelemässä kaupunkistrategiasta ja kaupungin hyvinvointikertomusta ja –suunnitelmaa
- Ostopalvelujohtaja Leena Harjula on käynyt esittelemässä palveluiden hankinnan
periaatteista yksityisistä palveluntuottajista
- Valtakunnalliseen vanhustenhuollon tilaan liittyen Hämeenlinnan tilanteesta ovat käyneet
esittelemässä ostopalvelujohtaja Leena Harjula ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Satu AlaKokko kahdessa eri kokouksessa
- OmaOloa kävivät esittelemässä projektipäällikkö Ilona Rönkkö ja erityissuunnittelija Taina
Kärki
- Hämeenlinnan valinnanvapauskokeilua esitteli projektipäällikkö Hanni Joronen
- Vanhusneuvoston edustaja on mukana liikenneturvallisuustyöryhmässä ja on kertonut
ryhmän toiminnasta neuvostolle. Vanen jäseniä osallistuu myös Liikenneluotsitoimintaan
- Ikäihmisten lääkehoitoa on käynyt esittelemässä ikäihmisten palvelujen farmaseutti Pilvi
Moberg
- Vanhusneuvosto on pitänyt yhden kokouksen Ammattiopisto Tavastian tiloissa. Paikalla oli
esittelemässä lähihoitajien koulutusta koulutuspäälliköt Pirjo Saarela ja Irmeli Elo
- terveysjohtaja Juha Tiainen on esitellyt Hämeenlinnan terveyspalveluiden kokonaisuutta
2. tarkkailemme erityisryhmien hoidon- ja hoivan kehitystä esimerkkinä muistisairaat

tilastokatsaukset ikäihmisten palveluihin on käyty läpi vanhusneuvoston kokouksessa
asiakastyytyväisyyskyselyt ja niiden tulokset on esitelty vanhusneuvostolle
ikäihmisten palveluiden muutoksista on kerrottu vanhusneuvostolle
vanhusneuvoston jäsenet ovat päässeet osallistumaan kaupungin ja yksityisten
ympärivuorokautista hoivaa tuottavien toimijoiden yhteisen Valpas-ryhmän kokouksiin
osallistumme ikäihmisten hyvinvoinnin kehittämishankkeisiin mm. ravinnon ja liikunnan osalta
- Vanhusneuvosto järjesti yhdessä Gery ry:n Voimaa ruoasta hankkeen luennon 17.12.2019
- Vanhusneuvoston jäsenet ovat osallistuneet DigiVV-hankeen suunnitteluryhmään
jatkamme palvelutalojen kummitoimintaa nostaen esiin valmiussuunnittelun (vrt. hellejaksot)
- palvelutalokummit toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta ja he ovat vierailleet yksiköissään
toimikauden aikana
- helteiden varalta ikäihmisten asumisen yksiköihin (kaupungin oma tuotanto ja
ostopalveluyksiköt) on asennettu yhteen tilaan ilmalämpöpumppuja tai olemassa olevaa
ilmastointia on parannettu
osallistumme aktiivisesti OmaHäme-yhteistyöhön sote- ja maakuntavalmistelussa
- Annukka Kuismin ja OmaHämeen teemaraportit on käsitelty kokouksissa.
- OmaHäme on järjestänyt myös vanhusneuvostojen maakunnallisia seminaareja, joihin on
osallistunut vanhusneuvoston jäseniä
- OmaHämeen valmistelussa on ollut myös maakunnallisen vanhusneuvoston suunnittelu,
jossa on oltu mukana
- Sote ja maakuntauudistukseen liittyvissä tilaisuuksissa on oltu mukana. Uuden
maakuntamallin valmistelu on päätetty käynnistää Kanta-Hämeen maakunnassa keväällä
2019. Tehdystä työ on koottu raporttiin: Ikääntyneiden palveluiden yhteen sovitettu
kokonaisuus Kanta-Hämeessä (OmaHäme, Kuismin, 2/2019).
osallistumme maakunnalliseen ikääntyneen väestön asumisen kehittämisen suunnitteluun
- maakunnallinen suunnittelu ikääntyneen väestön älykkääseen asumiseen on käynnistynyt.
Tähän teemaan liittyen on ollut luentotilaisuuksia, puheenjohtajat ovat käyneet
maakuntajohtaja Anna-Mari Ahosen kanssa keskustelun ja käyneet maakuntavaltuuston
kokouksessa
- Hamkin Osiris-hanke on mukana työstämässä asumisen kehittämistä.
jatkamme kiinteää vuorovaikutteista yhteistyötä kaupungin eri toimielimien sekä ikäraadin
kanssa
- vuorovaikutteinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on saatu käynnistettyä ja edellyttää
edelleen yhteistyön aktiivista tekemistä
pidämme tiiviisti yhteyttä ikäihmisen järjestöihin, kolmannen sektorin toimijoihin, SILTAverkostoon sekä seurakuntiin
- taustayhteisöjen kanssa ollut tilaisuus 4.3.2019
- Löytävän vanhustyön hankkeen ohjausryhmässä on ollut kaksi vanhusneuvoston edustajaa
- SILTA-verkoston toiminnassa puheenjohtajat olleet mukana
rakennamme toimivan ja vuorovaikutteisen viestintäsuunnitelman
- vanhusneuvoston viestintäsuunnitelma on hyväksytty vanhusneuvostossa 27.2. 2019.
- Suunnitelman pohjalta on tehty mm. seuraavia toimenpiteitä:
 Vanhusneuvoston puheenjohtajat ja ikäraadin puheenjohtaja ovat kirjoittaneet
Hämeen Sanomien Ikänurkkaan ikäihmisiä koskevista asioista.
 Vanhusneuvostolla on omat sivunsa Hämeenlinnan kaupungin nettisivuilla
täydennämme vanhusneuvoston toimintakertomusta lisäten siihen vaikuttavuusarvioinnin
- vaikuttavuusarviointi ja sen kehittäminen on iso ja haastava kokonaisuus, vakiintuneet
mallit ovat puuttuneet ja niiden rakentaminen on käynnissä
-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

saadun palautteen perustella arvioidaan, että vanhusneuvoston toiminta on tukenut
kaupungin strategiaa ja sen toteuttamista
- tietoisuus vanhusneuvoston olemassaolosta on lisääntynyt mm. kaupungin organisaatiossa
- valtakunnallisessa vanhusneuvostopäivässä varapuheenjohtaja oli esittelemässä
Hämeenlinnan vanhusneuvoston toimintaa
11. ajankohtaistehtävät
- Rengon Attendo palvelutalon toteuttamisen ja käyttöönoton seuranta
 Rengon pitäjän muutos toteutui alkuvuonna 2019
- Lammin hyvinvointikeskuksen rakentamisen seuranta
 Lammin hyvinvointikeskuksen suunnittelun etenemisestä on kerrottu
vanhusneuvostolle
- Vanhustenviikko 2019, suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen
 Vanhustenviikon suunnittelu on käynnissä
- Lisäksi vanhusneuvosto on informoitu Tuuloksen Hoivatuulen peruskorjauksesta
-

3. Vanhusneuvoston toimintamäärärahojen käyttö
Toimintakertomuskausi on 1.6. - 31.5., talousarviomäärärahat kulkevat vuositasolla.
Vanhusneuvoston toimintamääräraha on sosiaali- ja terveyslautakunnan kustannuspaikan alla
omana kohtanaan.
Vanhusneuvoston toimintakulut ovat seuraavat:
- Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot
 1.6.2018 – 31.12.2018, 5995,95 €
 1.1.2019 – 30.6.2019, 1210,00 €
- Ravitsemuspalvelut
 1.6.2018 – 31.12.2018, 646,76 €
 1.1.2019 – 30.6.2019, 396,27 €
- Matkustuspalvelut
 1.6.2018 – 31.12.2018, 1071,26 €
 1.1.2019 – 30.6.2019, 187,20 €
- Aineet, tarvikkeet, tavarat
 1.6.2018 – 31.12.2018, 26,15 €
 1.1.2019 – 30.6.2019, 11,25 €
- Yhteensä
 1.6.2018 – 31.12.2018, 7740,12 €
 1.1.2019 – 30.6.2019, 1804,72 €
 Yhteensä 9544,84 €

