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TOIMINTAKERTOMUS 2018 
 
Vanhusneuvoston viides (5.) toimintavuosi  
 
Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013  
 
Vanhusneuvosto Naantaliin 1.1.2014 
 
Uusi vanhusneuvosto aloitti toimintansa Naantalin kaupunginhallituksen päätöksellä 28.8.2017 / 
§ 311, toimintakausi 1.6.2017–31.5.2021 
 
 
1. Tarkoitus  
Naantalin vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja siellä toimivien  
vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen sekä vanhustyötä tekevien yhteistoimintaelin.  
 
2. Kokoonpano  
Alla olevat taustayhteisöt nimeävät edustajansa ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen  
toimintakaudeksi 1.6.2017–31.5.2021. 
 
Naantalin Vanhusten Tuki ry  
Naantalin Eläkeläiset ry  
Naantalin Seniorit ry  
Killin Kehitysvammaisten Tuki ry  
Naantalin Seudun Reumayhdistys ry  
Naantalin Sydänyhdistys  
Naantalin Karjalaiset ry  
Eläkeliitto Naantalin Yhdistys ry  
Eläkeliitto Lemu-Askainen-Velkua ry  
Eläkeliitto Rymättylän Yhdistys ry  
SPR Naantalin osasto  
Naantalin seurakunta  
Naantalin Aurinkosäätiö 
Naantalin kunnalliset JHL ry 
Lounaisrannikon Senioriopettajat ry 
Naantalin kaupunki sihteeri  
Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat  
vanhusjärjestöjen edustajia.  
 
3. Toimikausi  
Vanhusneuvoston toimikausi on sama kuin sen nimeämän kaupunginhallituksen toimikausi eli neljä (4) 
vuotta.  
 
4. Kokoontuminen  
Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.  
Tarvittaessa vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan  
varapuheenjohtajan kutsusta muinakin aikoina.  
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on paikalla.  
Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.  
Vanhusneuvoston kokoukset pidetään virka-aikana, kokouksista ei makseta kokouspalkkioita.  
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5. Tehtävät  

 edistää vanhusten selviytymistä eri toiminnoissa  

 seurata vanhusten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa  

 vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten että julkiset tilat soveltuvat myös van-

husten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin  

 vanhusneuvosto voi kutsua kokouksiinsa myös kaupungin eri hallintokuntien edustajia esittele-

mään toimialan suunnitelmia jotka koskevat erityisesti ikäihmisiä  

 tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia koskevissa 

asioissa  

 lisätä yhdistysten ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä  

 kehittää yhdessä vapaaehtoistoimintaa  

 järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia vapaaehtoistoimin  

 edistää omalta osaltaan vanhusten elämänlaatua ja selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa 

kuten kulttuuri-, liikunta- ja harrastetoiminnassa  

 ottaa omalta osaltaan vastuuta vapaaehtoistyön keinoin ikäihmisten syrjäytymisen ehkäise-

miseksi  

 tiedotustoiminta  

 kaupungin internetsivuilla on omat sivut vanhusneuvostolle ja kokouksista laaditut muistiot lada-

taan sivuille  

 
6. Sihteerin tehtävät  
Vanhusneuvoston sihteerin tehtävät hoitaa sosiaali- ja terveysviraston osoittama henkilö. Sihteerin tehtä-
vänä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi vanhusneuvoston käsiteltävien asioiden valmiste-
lusta yhteistyössä puheenjohtajan kanssa.  
 
7. Muut tehtävät  
Vanhusneuvosto laatii toiminnastaan toimintasuunnitelman ja antaa toimintakertomuksen. 
 
Vanhusneuvoston kokoonpano 2018 
 
Yhdistys   Jäsen  Varajäsenen 
Naantalin Vanhusten Tuki Ry Raimo Laine, pj. Jarmo Lehtisalo  
Naantalin Vanhusten Tuki Ry Anne Juvala  Irma Anttila  
Naantalin eläkeläiset ry   Rauno Vänttinen  Pirkko Rauhanummi  
Naantalin Seniorit ry  Kristiina Kallioniemi Jarmo Kytömaa  
Killin Kehitysvammaisten Tuki Ry Seppo Vainio Jaana Engblom 
Naantalin Seudun Reumayhdistys ry Kirsti Kuosmanen Anneli Patronen  
Naantalin Seudun Sydänyhdistys Sirkka-Liisa Sipola Hannu Koski  
Naantalin Karjalaiset  Jouko Rinneranta Kalervo Moukolainen  
Eläkeliitto Naantalin Yhdistys Ry Helena Myrskykari Seija Tuominen  
Eläkeliitto Lemu-Askainen- Velkua ry Lasse Saarinen Lasse Aimonen  
Eläkeliitto Rymättylän Yhdistys ry Heikki Saarinen, varapj. Silja Heljander  
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SPR Naantalin osasto  Anne Sola   Ulla Kokko  
Naantalin seurakunta  Minna Pykälämaa  Anna Ojala  
Aurinkosäätiön Palvelutalo  Pirjo Maja   Eija Helenius 
Naantalin kunnalliset JHL ry eläkeläiset Eliisa Ansamaa Anja Kettunen 
Lounaisrannikon Senioriopettajat ry Pertti Virtanen Kaarina Kanerva 
Naantalin kaupunki   Katariina Kontturi, siht.  
 
Toiminta 2018 
Vanhusneuvoston toimintaa valmisteltiin kaupungin viranhaltijoiden kanssa. Neuvoston toimintaa ohjasi 
Naantalin Ikääntymispoliittinen ohjelma. Vanhusneuvosto oli mukana  
suunnitelman valmistelussa, nyt mukana toteuttamisessa.  
Hyvä yhteistyö ja vuoropuhelu kaupungin eri hallintokuntien kanssa antaa  
vaikutusmahdollisuuksia jo palvelujen ja toimintojen kehittämisen suunnitteluvaiheessa.  
Työ jatkuu, mahdollisuudet vaikuttamiseen ovat hyvät, se edellyttää rakentavaa aktiivisuutta koko Van-
husneuvostolta.  
Vuoden 2018 aikana Vanhusneuvosto kokoontui kuusi (6) kertaa. Pöytäkirjat kokouksista ovat Naantalin 
kaupungin nettisivuilla. Kokoukset pidettiin Naantalin kaupungintalolla. Vanhusneuvoston työryhmä ko-
koontui kahdeksan (8) kertaa valmistelemaan varsinaiselle Vanhusneuvostolle esitettäviä asioita.  
 
Kaupungin viranhaltijoita vieraili Vanhusneuvoston kokouksissa kolme kertaa kertomusvuoden aikana. 
 

 Suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen esitteli 10.4.2018 esteettömyyskartoitusta sekä palaut-

teita jotka johtivat moniin toimenpiteisiin. Tilalaitosta on myös informoitu kiinteistöjä koskevista 

ehdotuksista. 

 Ylilääkäri Kristian Kallio kertoi 17.10.2018 päihde- ja mielenterveyspalveluasioiden lisäksi myös 
yleisesti Naantalin terveyskeskuksen nykytilasta sekä Sote-valmistelun positiivisista vaikutuk-
sista. Tulevaisuudessa panostetaan hoitajavastaanottoon lyhentämään kiireettömän lääkärivas-
taanoton jonoa. Päivystys jatkuu ennallaan eikä saariston terveysasemille ole tiedossa muutok-
sia. Tärkeä tehtävä on löytää ne ihmiset jotka palveluita tarvitsevat mutta eivät osaa itse hakeu-
tua palveluiden piiriin. Kotiin annettavia mielenterveys- ja päihdepalveluita on lisätty ja ammattilai-
set pyrkivät kaikissa kontakteissaan havainnoimaan mahdollisen palvelun tarpeen. Suunnitel-
mana on ikäihmisten palveluiden yhteenliittymä johon sisältyisi 80 v terveystarkastukset, paikal-
lista palveluneuvontaa, liikunta- ja kulttuuritoimi sekä kolmannen sektorin palvelut. 
 

 Hoito- ja vanhuspalvelujohtaja Taina Lahtiola kertoi 22.11.2018, että vuodelle 2019 on saatu 

geriatrin ja asiakasohjaajan vakanssit. Tavoitteena on, että ihmiset pysyvät mahdollisimman pit-

kää toimintakykyisinä turvallisesti omassa kodissa. Rava-toimintakykymittarin tilalle otetaan käyt-

töön RAI-mittari. 

Kotikuntoutustiimi on saanut hyvää palautetta. Samoin kotisairaala on koettu tarpeelliseksi. 

Vanhusneuvosto sai kiitosta osallistavasta toiminnastaan, jolla vähennetään yksinäisyyden koke-

musta. 

Taina Lahtiola esitteli myös Kompassi-hankkeen nettisivuston www.asiakasneuvonta.fi johon 

kannattaa käydä tutustumassa. Keskitetyn asiakasneuvonnan ansiosta puhelimeen vastaamis-

aika on ollut 9 sekuntia. 

  

http://www.asiakasneuvonta.fi/
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Vanhusneuvoston toteuttamat aktiviteetit vuoden 2018 aikana 
 

 Toteutimme ”Virkeäksi ja vetreäksi” ukkojen ja akkojen liikuntatuokion. Liikuntatuokio järjestettiin 

kerran viikossa Urheilutalolla vapaaehtoisten ohjaajien vetämänä. Osallistujia on ollut lähes salin 

täydeltä, n. 850 henkilöä vuoden aikana. 

 ”Kepein askelin kesään ” liikuntatapahtuma ikääntyville järjestettiin Kirkkopuistossa 4.6.2018. Hy-

väntuuliseen ja vauhdikkaaseen tilaisuuteen osallistui n. 175 henkilöä. 

 Vanhusneuvosto järjesti 11.6.2018 kaupungin liikuntatoimen kanssa yhteistyönä ikääntyvien kun-

totestit, osallistujia n. 40 sekä Ikäihmisten Olympialaiset 27.8.2018 urheilukentällä, osallistujia 

kauniissa säässä n. 130 henkilöä. Olympialaiset avasi ministeri Annika Saarikko. 

 Maskun vanhusneuvosto tapaaminen 25.9.2018 Livonsaaren seurojentalolla. 

 Vanhusneuvoston edustajat osallistuivat 20.-22.9.2018 SPR:n Nälkäpäiväkeräykseen. 

 Naantalin nuorisovaltuuston tapaaminen 14.11.2018  

 Perinteiset joulumyyjäiset olivat 2.12.2018 kaupungintalolla, asiakkaita oli kiitettävästi.  

Vanhusneuvosto toimi aktiivisesti taustaryhmiensä kautta, kuullen ikääntyviä ja tuoden muutos- ja paran-
nusehdotuksia viranhaltioiden käsittelyyn mm. esteettömyyskartoitustarpeen 
 

 yleiset piha- ja katualueet  

 tilat, joissa voidaan toimia – Veturin toiminta siirtyi Kesti-Maariaan syyskuussa 

 palveluautojen aikataulut  

 tiedottamisessa palveluista ja saatavilla olevista eduista ja tuesta 

 
Vanhusneuvoston ehdotukset on käsitelty myönteisessä hengessä, parannuksia on saatu aikaan, mm. 
 

 Aloitettiin ikäihmisten palveluesitteen valmistelu 

 Seniorikortti 65+ tuli 1.8.2018 myyntiin 

 Postilaatikkojen sijainnit 

 Esteettömyyskartoitus 

 Ikäneuvolatoiminnan laajeneminen – viranhaltijoiden valmistelussa 

 Eläkkeelle jäävien terveystarkastukset – viranhaltijoiden valmistelussa 
 

 
 
Naantalissa 27.2.2019 
  
Raimo Laine   Katariina Kontturi  
puheenjohtaja  sihteeri 

 


