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Vanhusneuvostot ovat 
jääneet paikoin paitsioon
Onko vanhusneuvostoilla 
todellista vaikutusvaltaa?  
”Meidän on itse nostettava 
itsemme näkyville”
Saija Pennanen
Forssa

Vanhusneuvostojen vaikutus-
mahdollisuuksissa olisi paran-
tamisen varaa. Läheskään kai-
kissa kunnissa ei noudateta van-
huspalvelulakia, joka edellyttää 
vanhusneuvostolta muun muas-
sa vuosiarvioinnin tekemisen ja 
suunnitelman ikääntyneiden tu-
kemiseksi. 

Asia käy ilmi Eläkeliiton van-
husneuvostojen jäsenille teke-
mästä kyselystä. Kyselyyn vas-
tanneista kolmannes kertoi, et-
tei vanhusneuvosto osallistunut 
vuosiarvioinnin käsittelyyn ei-
kä kunnassa tehty suunnitelmaa 
ikääntyneiden tukemiseksi. 

 
FORSSAN VANHUSNEUVOSTON 
puheenjohtaja Lea Mäkelä sa-
noo neuvoston toiminnan hake-
van Forssassa hieman paikkaan-
sa. Epäselvyyttä on tullut muun 
muassa siitä, että neuvosto on 
kaupungin alainen luottamus-
elin, mutta suurin osa vanhus-
ten palveluihin liittyvistä asioista 

tapahtuu hyvinvointikuntayhty-
män alaisuudessa.

– Kaipaamme toimintaan uu-
denlaista otetta, mutta se on 
meistä itsestämme kiinni. Kes-
kusteluyhteys kaupungin ja hy-
kyn suuntaan on mielestäni hyvä, 
mutta itse meidän on itsestämme 
meteliä pidettävä.

Mäkelä pitää positiivisena sitä, 
että vanhusneuvostot kokoontu-
vat myös seudullisesti. Maakun-
nallisiakin tapaamisia on sote-
uudistuksen tiimoilta järjestetty.

– Asioista kyllä keskustellaan, 
mutta varsinaista vaikuttamista 
päätöksentekoon on ollut aika vä-
hän. Hyvinvointikuntayhtymän 
uusi yhtymäjohtaja oli mukana 
kokouksessamme ja keskuste-
limme muun muassa siitä, onko 
päätöksentekoon tulossa asioi-
ta, joista meidän olisi hyvä an-
taa lausunto. 

 
ELÄKELIITON TEKEMÄÄN vanhus-
neuvostokyselyyn vastasi yhteen-
sä 139 vanhusneuvostoa. Vasta-
usten mukaan 110 kunnassa oli 
toimiva vanhusneuvosto, 30:ssä 
se oli yhdistetty vammaisneu-
vostoon.   

Kyselyn tuloksista ilmenee, et-
tä neuvostojen vaikutustoimin-
ta on kohentunut. Toisaalta van-

husneuvostojen toiminnan tun-
netuksi tekeminen on vielä haaste 
monessa kunnassa. 

Heikoin asema vanhusneu-
vostolla oli noin viidennekses-
sä kunnista. Vastaajat kokivat, 
että neuvosto ei pysty vaikutta-
maan ikääntyneiden palveluihin 
tai elinoloihin. 

Myönteisimpiä arviointeja kyse-
lyyn saatiin vanhusneuvostoilta, 
joilla oli toimintasääntö ja muu-
tenkin kunnallisen luottamuseli-
men tunnusmerkit, kuten oma 
määräraha ja kokouspalkkiot. Nä-
mä vanhusneuvostot pääsivät vai-
kuttamaan esimerkiksi suunnitel-
maan ikääntyneiden tukemiseksi, 
kaavoitukseen sekä vuosiarvioin-
tiin. Moni kertoi, että vanhusneu-
vosto toimii aktiivisesti, ja kunnan 
edustajat ovat kiinnostuneita van-
husneuvoston toimivaltaan liitty-
vistä kysymyksistä.

Heikompaa palautetta anta-
neissa vanhusneuvostoissa koet-
tiin, ettei niitä kuultu. Asiat eteni-
vät hitaasti, tieto ei kulkenut, eikä 
aloitteisiin saanut vastauksia. Yh-
teistyö kunnan viranhaltijoiden ja 
luottamushenkilöiden kanssa ei 
toiminut odotetusti. Monet ko-
kivat, ettei heillä juurikaan ollut 
vaikutusvaltaa tai merkitystä pää-
tösten valmistelussa. FL

Vanhusneuvostoilla on parhaimmillaan suuri merkitys monille ikäihmisille tärkeissä palveluissa, kuten yksi-
näisyyden torjunnassa. KUVA: Lassi Puhtimäki

Hämeen Härkätiellä 
pääsee tarinoiden 
digireitille
Keskivaikea  pyöräreitti 
Tammelan Letkulta Hä-
meen linnaan

Johanna Puukka
Tammela

Hämeen Härkätien matkailun 
edistäminen etenee. Historial-
linen Hämeen linnan ja Turun 
linnan yhdistävä tie on saanut 
noin 70 kilometrin matkalle 
digioppaan.

Sovellus on kehitetty polku-
pyörällä liikkuvan matkailijan 
iloksi, hyödyksi ja tueksi. Reit-
ti alkaa Tammelan Letkun ky-
lästä ja kulkee Hämeen Härkä-
tietä pitkin Hämeen Luonto-
keskuksen Eerikkilän Urheilu-
opiston ja Portaan maisemien 
ja palveluiden läpi. 

Kauniiden kylien ketju jat-
kuu Räyskälän, Vojakkalan, 
Nummenkylän sekä Lietsan 
läpi Renkoon. Rengosta matka 
jatkuu Hämeenlinnaan metsi-
en ja satunnaisten maatilojen 
reunustamaa maantietä. 

Sovelluksen opastama reitti 
päättyy Hämeen linnan port-
tien edustalle. Reitin voi ajaa 
myös Hämeenlinnasta Let-
kulle.

 
REITTI ON DIGITRAILIN arvion 
mukaan keskivaikea, mutta 
hyvällä pyörällä matka sujuu 
vaivattomasti. Reitti soveltuu 
kokeneemmille pyöräilijöille. 

Reitin pohja on joko hiekka-
tietä tai asvalttia, joten liikku-
minen on helppoa. Hiekkatien 

osuudet saattavat olla paikoi-
tellen kuoppaisia. Liikenne on 
pienemmillä teillä hiljaista, jo-
ten ajaminen on mukavaa ja 
turvallista.

Hämeen Härkätietä ja Kan-
ta-Hämettä markkinoidaan 
pyörämatkailijoille hyvällä ja 
keskeisellä sijainnilla. 

Sivusto esittelee eritasoi-
sia luontoreittejä patikoin-
tiin, pyöräilyyn sekä kauniita 
järvireittejä melontaan. Reit-
tien yhteydessä olevien kuva-
uksien ja luokituksien avulla 
on helppo valita sopivin koh-
de luontoelämykselle Kanta-
Hämeessä. 

 
DIGITRAIL -MOBIILISOVELLUS 
toimii reiteillä navigaattorin 
tavoin ja madaltaa kynnystä 
lähteä tutustumaan luonto-
kohteisiin. Sovellus opastaa 
kulkijaa metsässä, kertoo lä-
hellä sijaitsevista palveluista 
ja nähtävyyksistä. 

Ilmaisen sovelluksen voit la-
data Android-mobiililaitteelle 
Google Play Storesta. 

DigiTrail on Hämeen ELY-
keskuksen rahoittama Euroo-
pan maatalousrahaston han-
ke, joka päättyy kesäkuussa 
2019.

Hankkeessa kehitetään Kan-
ta-Hämeen luontoreittien saa-
vutettavuutta ja näkyvyyttä di-
gitaalisuuden keinoin. Projek-
tissa kehitetään luontoreitis-
töt Härkätie-retken lisäksi Au-
langolle, Evolle, Tammelaan ja 
Lopelle. FL

Hämeen Härkätien pyöräreitti kulkee Tammelan Kivilammin tor-
pan päärakennuksen ja aitan välistä. KUVA: Anja Filppula

Uusioaineksen pölyt lisäsyyniin laajennuksen jälkeen
Fingrid vaati  
säännöllistä mittausta,  
hallinto-oikeus  
ei lämmennyt.
Petri Ojanen
Forssa

Vaasan hallinto-oikeus määräsi 
hiukkaspäästömittaukset uusit-
tavaksi sen jälkeen, kun Uusio-

aineksen laitoksella on otettu 
käyttöön haettu käsiteltävän 
jätemäärän lisäys ja vaahtola-
sitehtaan laajennus.

Hallinto-oikeus täsmensi näin 
Uusioaines oy:n ympäristölupa-
määräystä mutta hylkäsi enim-
mältä osin Fingrid oyj:n vali-
tuksen.

LASIPÖLYN VUOKSI Fingrid vaati 

kertaluonteisuuden sijaan hiuk-
kaspäästömittauksia vähintään 
kahdesti vuodessa Uusioainek-
sen tuotannon ollessa suurim-
millaan. Hallinto-oikeuden mu-
kaan säännöllinen mittaus ei ole 
nyt tarpeen.

Mittaustulokset on toimitet-
tava valvontaviranomaisille ja 
mittauskiinteistöjen omistajil-
le, jolloin myös yhtiö voi vaatia 

mittausten uusimista luotetta-
van tiedon saamiseksi tai vaa-
tia toimia pölyhaitan vähentä-
miseksi.

 
ULKONA TAPAHTUVASTA murska-
uksesta, seulonnasta ja lastauk-
sesta on aiheutunut pölyhaittaa 
Fingridin varavoimalaitokselle.

Pölyn kertyminen laitteistoon 
ja polttoainesäiliöön aiheuttaa 

riskin laitoksen käyttövarmuu-
delle. Uusioainekselta on muu-
tama sata metriä Fingridin va-
ravoimalaitokselle ja polttoai-
nesäiliöille.

Fingrid tähdentää, että Fors-
san varavoimalaitoksen luotet-
tava toiminta sähköjärjestel-
män häiriötilanteessa on tär-
keää koko Suomen sähkönja-
kelulle. FL


