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TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
Vanhusneuvoston kuudes (6.) toimintavuosi  
 
Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013  
 
Vanhusneuvosto Naantaliin 1.1.2014 
 
Nykyinen 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 2020 
 
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 Juhani Kylämäkilä  
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 Seija Tuominen                  Helena Myrskykari 
Eläkeliitto Lemu-Askainen- Velkua ry Lasse Saarinen Lasse Aimonen  
Eläkeliitto Rymättylän Yhdistys ry Heikki Saarinen, varapj. Silja Heljander  
SPR Naantalin osasto  Anne Sola   Ulla Kokko  
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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   Sofia Vainio, siht.  
 
Vanhusneuvoston toiminta 2020 
Vanhusneuvoston toimintaa valmistellaan kaupungin viranhaltioiden kanssa. Vanhusneuvosto tekee 
vuosittain toimintasuunnitelman, joka perustuu pääosin Naantalin ikääntymispoliittiseen ohjelmaan. Van-
husneuvosto on mukana omalta osaltaan ohjelman toteuttamisessa. Hyvä yhteistyö ja vuoropuhelu kau-
pungin eri hallintokuntien kanssa mahdollistaa vaikutusmahdollisuuden jo suunnitteluvaiheessa. Työ jat-
kuu, vanhusneuvostolla on mahdollisuudet vaikuttaa ja se edellyttää rakentavaa aktiivisuutta vanhusneu-
voston jäsenyhdistyksiltä. 
 
Vanhusneuvoston toiminta on lakisääteistä. Naantalin vanhusneuvosto toimii kahdella eri tasolla: asioita 
valmistelee työryhmä, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Jäsenet on valittu yhteisesti 
jäsenyhdistysten edustajista. Työryhmän jäsenistä valitaan henkilöt, jotka käyvät neuvotteluja kaupungin 
viranhaltioiden kanssa. Valmistellut asiat tuodaan vanhusneuvoston kokouksen esityslistalle. Kokouksen 
osallistujat edustavat eri vanhustyötä tekeviä yhdistyksiä, kokouksissa käydään keskusteluja, kaikkien 
mielipiteet tulevat huomioiduksi päätöksiä tehtäessä. 
 
Osa sovituista vanhusneuvoston ohjelmista peruuntuivat korona epidemian takia. Rajoitukset vaikuttivat 
moniin toimintoihin, sekä keväällä, että loppuvuonna toiminta jouduttiin pitämään tauoilla.  
   
Vuoden 2020 aikana Vanhusneuvosto kokoontui viisi (5) 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 ja asiantuntijoita vieraili vanhusneuvoston kokouksissa kuusi kertaa kertomus-
vuoden aikana, lisäksi vanhusneuvoston edustajilla oli useita tapaamisia viranhaltijoiden kanssa koskien 
vanhusneuvoston ja kaupungin yhteistyötä. 
Kokouksiin osallistui mm. Kristian Kallio, Mika Hirvi, Karoliina Haaksiluoto, Taina Lahtiola ja Maija Puola-
kanaho. 
 
Vanhusneuvoston edustajat Heikki, Rauno ja Raimo kävivät Kristian Kallion luona 11.2.2020 neuvottelun 
koskien vanhusneuvoston toimintasuunnitelman tavoitteita 2020. Aihealueet olivat: 
 

- Hyvinvointia edistävät kotikäynnit, ikärajan lasku 75 vuotiaille 
- Ikäneuvola 
- Eläkkeelle jäävien kutsuminen terveystarkastuksiin 
- Maksuttomat keuhkokuume- ja punkkirokotteet ikäihmisille 

 
Vanhusneuvosto teki uudistetun tilantarve selvityksen kaupungin viranhaltijoille. Loppuvuonna saatu vas-
taus sisälsi tiedon, että asia liitetään ”Ikäystävällinen Naantali” – suunnitelmaan. ”Ikäystävällinen Naan-
tali” – iltakoulu pidettiin 11.8.2020, vanhusneuvosto oli edustettuna tilaisuudessa. ”Ikäystävällinen Naan-
tali”- suunnitelma käsiteltiin sosiaalilautakunnassa 12.11.2020. Taina Lahtiola esitteli suunnitelman van-
husneuvostolle 17.11.2020. Vanhusneuvosto antoi lausunnon suunnitelmasta kaupungin hallitukselle. 
 
Keskustan esteettömyyshankkeen jatko siirtyi koronan vuoksi myöhempään ajankohtaan.  
 
Ikäihmisten palveluhakemisto päivitettiin, sekä paperi, että nettisivuversiona.  
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26.10.2020 Karoliina Haaksiluoto esitteli uutta toimintaa, ”liikkuva resurssikeskus”, jonka toiminta suun-
tautuu saaristoon. Toimintaa on kokeiltu Rymättylässä ja Velkualla hyvin tuloksin.  
 
17.11.2020 Mika Hirvi esitteli vanhusneuvostolle liikennesuunnitelmat lähivuosiksi. Näkökulma oli ikään-
tyvien liikkuminen ja esteettömyys ym.  
 
Vanhusneuvosto vastasi sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön – laki vanhusasiavaltuutetun 
viran perustamisesta. Vastaus oli myönteinen.  
 
Vanhusneuvoston toteuttamat aktiviteetit vuoden 2020 aikana 
 
Naantalin vanhusneuvosto järjesti yhteistyössä liikuntatoimen kanssa 24.8.2020 ikäihmisten ”unelmien 
liikuntapäivän”, osallistujia oli 66.  
 
”Ukkojen ja Akkojen” liikuntatuokio toteutettiin 23 viikkona, osallistujia oli yhteensä 429 henkilöä.  
 
Vanhustyön keskusliiton järjestämä vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla järjestettiin Naantalissa, 
Maijamäen liikuntahallissa, yhteistyötahoina olivat Naantalin kaupunki ja vanhusneuvosto. Juhlaan osal-
listui vain noin. 200 vierasta johtuen tiukoista rajoituksista. Juhlatoimikunta järjesti juhlavan ohjelman, 
joka lähetettiin myös suorana tv-lähetyksenä Alfa-television toimesta kaikkiin koteihin. Ensimmäisen ker-
ran vanhustenpäivän pääjuhla näytettiin suorana tv-lähetyksenä. Vanhusneuvoston rooli oli merkittävä 
tilaisuuden toteuttamisessa.  
 
Vanhusneuvosto toimi aktiivisesti taustaryhmiensä kautta, kuullen ikääntyviä ja tuoden muutos- 
ja parannusehdotuksia viranhaltioiden käsittelyyn mm. esteettömyys 
 

• yleiset piha- ja katualueet  

• kaupungin omistamien kiinteistöjen esteettömyys 

• tilat, joissa voidaan toimia 

sekä  

• ikäihmisten hoidosta- ja terveyspalveluista 

• palveluautojen ja Fölin aikataulut  

• tiedottamisessa palveluista ja saatavilla olevista eduista ja tuesta 

• toteutimme Power Point esityksen vanhusneuvoston jäsenyhdistysten käyttöön 

• sovimme säännöllisestä vanhusneuvoston palstasta Nasta-lehteen 
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Vanhusneuvoston ehdotukset on käsitelty myönteisessä hengessä, parannuksia ja toimintaa on saatu 
aikaan mm. 
 

• Ikäihmisten palveluesite valmistui vuoden 2019 aikana 

• Seniorikortti 65+ tuli 1.8.2018 myyntiin, markkinointia aktivoitiin v. 2019 

• Postilaatikkojen sijainnit 

• Esteettömyys-ja kartoitus – jatkoa edellisiin toteutuksiin 

• Ikäneuvolatoiminnan kehittäminen, uuden toimintamallin toteutus meneillään 

• yhteistyötä kaupungin kanssa aktiviteettien toteutuksissa 

• ikäihmisten hoito, asuminen ja terveyspalvelut 
 
Vanhusneuvoston toimina ikääntyvien edunvalvojana, tiedotuskanavana ja tapahtumien järjestä-
jänä jatkuu hyvällä yhteistyöllä. 
 

 
 
Naantalissa 9.2.2021 
  
Raimo Laine   Sofia Vainio  
puheenjohtaja  sihteeri 

 
 


