VANHUSNEUVOSTO ON IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN
EDISTÄJÄ

Hämeenlinnan kaupungissa vanhusneuvosto on yksi
kansalaistoiminnan muoto. Se on kaupungin ja asukkaiden
välinen linkki, jonka tehtävänä on tuottaa kehittämisideoita
palvelujen järjestämiseen sekä myös välittää palautetta
palvelujen laadusta.
Hämeenlinnan kaupungin vanhusneuvoston tarkoituksena on
• Edistää viranomaisten, ikäihmisten sekä eläkeläis- ja
vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa
•

•

Edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista
kunnalliseen päätöksentekoon asioissa, jolla on merkitystä
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa
palvelujen kannalta
Vaikuttaa kaupungin strategian ja sen eri toimialojen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan niissä
asioissa, jotka koskevat ikääntyneiden terveyttä ja
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hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista edistäviä
palveluja sekä seurata ja arvioida palvelujen toteutumista
•

Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa
lausuntoja kaupungin eri organisaatioille ikäihmisiä
koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut neuvoston
toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen sille antamat
tehtävät

Vanhusneuvosto on lakisääteinen toimielin, joka nimeää
kaupunginhallitus. Vanhusneuvostosta säädetään kuntalain
(410/2015) 27 §:ssä sekä vanhuspalvelulain( 980/2012 ao.
§:ssä. Neuvoston toimikausi on valtuustokausi.
Vanhusneuvostoon kuuluu eläkeläisjärjestöjen edustajina
yhdeksän jäsentä sekä yhdeksän varajäsentä. Lisäksi
neuvostoon kuuluvat lautakuntien edustajat. Tarvittaessa
vanhusneuvosto kutsuu asiantuntijoita eri aloilta.

Vanhusneuvosto 2017-2021
Ossi Lapisto, puheenjohtaja
Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry
0500 499871, ossi.lapisto@pp.inet.fi

Heikki Karisto
Hämeenlinnan seudun Sotainvalidit ry
hkaristo@gmail.com

Sirkka-Liisa Virtanen, varapj.
Hämeenlinnan Kansalliset Seniorit ry
040 589 0282,
sirkkaliisa.virtanen@saunalahti.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan
edustaja
Kylliäinen Kylli KD
050 555 6075 / 050 561 8309
kylli.kylliainen@hmlkaupunki.fi

Sinikka Haapsamo
Eläkeliiton Kalvolan yhdistys ry
0400 950704,
sinikka.haapsamo@gmail.com
Seppo Saari
Eläkeliiton Hauhon yhdistys
050 381 4005,
seppoksaari@gmail.com
Irja Haljoki
Kalvolan Eläkkeensaajat ry
040 545 9292,
irjahaljoki41@gmail.com
Anja Huostila, varapuheenjohtaja
Lammin seudun kansalliset seniorit ry
0400 871847,
anja.huostila@gmail.com
Juhani Hämäläinen
Hämeenlinnan Seudun Kristilliset
Eläkeläiset ry
040 451061,
juhani.hamalainen@hotmail.fi
Jarmo Röksä
Hämeenlinnan Eläkeläiset ry
050 521 9301,
jarmo.roksa@hotmail.com

www.hämeenlinna.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan
edustaja
Nyholm Pentti SDP
040 838 2846,
pentti.nyholm@hmlkaupunki.fi
Kaupunkirakennelautakunnan
edustaja
Nyholm Soila SDP
soila.nyholm@hmlkaupunki.fi
Sosiaali- ja terveyslautakunnan
puheenjohtaja
Savijoki Kaija-Leena Kok.
040 580 4603, kaijaleena.savijoki@hmlkaupunki.fi
Ikäihmisten vaikuttajaraati
Puheenjohtaja Pipsa Häkkinen
040 557 9661
pipsa.hakkinen@koti.fimnet.fi
Vanhusneuvoston sihteeri
Riitta Tuominen
Erityissuunnittelija, Ikäihmisten
palvelut
03 621 2312,
riitta.tuominen@hameenlinna.fi

HÄMEENLINNAN VANHUSNEUVOSTO
2017 - 2021

