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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 
Aika Torstai 29.4.2021 klo 9.30 
Paikka Kaupungintalo, Valtuustosali 
 
Osallistujat Raimo Laine pj. 
 Anne Juvala 

Anne Sola 
Eliisa Ansamaa 

 Heikki Saarinen 
Kristiina Kallioniemi 
Lasse Saarinen 
Pirjo Maja 
Rauno Vänttinen 
Minna Pykälämaa 
Kalervo Moukolainen 
Stig Lehtovaara 
Seppo Vainio 
Sirkka-Liisa Sipola 
Sirkku Rahikainen siht. 
Iiro Pöyhönen 

 
1. Kokouksen avaus 

- Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

2. Sihteerin vaihtuminen 
- Toivotettiin uusi sihteeri Sirkku Rahikainen tervetulleeksi. 

 
3. Vanhusneuvoston toimikausi – uudet jäsenet 

- Vanha neuvosto jatkaa samalla toimintamallillaan kaupunginhallituksen päätökseen 
asti. Sihteerille uuden toimikauden edustajien ja varajäsenten tiedot sähköpostilla 
sirkku.rahikainen@naantali.fi 
 

4. Iiro Pöyhösen puheenvuoro 
Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen esitteli sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatiota ja 
kertoi ajankohtaisista asioita Naantalin sotesta, esitys liitteenä. Aiheina mm;  
- Gerontologinen sosiaalityöntekijä aloittaa syksyllä ikäihmisten sosiaalityössä. 
- Keskeisimpinä haasteina on henkilöstön saatavuus hoito- ja hoivatyöhön, tilatarve 

sekä lainsäädännön vaatimukset ja muutokset. 
- Koronatilanne Naantalissa kohtuullinen ja rajoituksia ollaan keventämässä.  
- Markkinavuoropuhelut meneillään ikäihmisten asumispalveluissa. 
 

5. Yhteistyö kaupungin liikuntatoimen kanssa 
24.5.21 klo 10 – 11.30 Ikäihmisten kävelytesti Kuparivuoren urheilukentällä 
-    Yhteinen alkuverryttely klo 10, jonka jälkeen 6 minuutin kävelytesti pienissä ryhmissä. 
-    Joka yhdistyksestä 2 henkilöä toivotaan paikalla apuhenkilöiksi toimitsijoiden lisäksi. 
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7.6.21 ”Kepein askelin kesään” klo 13.30-15 Kirkkopuistossa 
- Tervetulotoivotus; Raimo Laine vanhusneuvoston edustajana ja Maija Puolakanaho 

liikuntatoimesta 
- Ohjelmassa sekä yhteistä että omatoimista ohjattua liikuntaa ja mahdollisuus osallis-

tua puristusvoimatestiin. 
- Vesi- ja mehupisteillä juotavaa saatavilla 
- Yhdistyksistä 2-3 toimihenkilöä toivotaan paikalle apuhenkilöiksi toimitsijoiden lisäksi. 
23.8.21 ”Unelmien liikuntapäivä” klo 13-15.30 
-     Ikäihmisten unelmien liikuntapäivää vietetään Kuparivuoren urheilukentällä.  
-     Ohjelmassa monenlaista liikunnallista tekemistä. 
Koronarajoitukset voivat vaikuttaa tapahtumien järjestämiseen, joten ajantasainen ja tar-
kempi tieto löytyy www.liikkuvanaantali.fi sivulta. 
Tapahtumista ilmoitus Nastassa ja saaristotiedotteissa, sekä Rannikkoseudun päivyrissä. 

 
6. Lausunto omaishoidosta 

- Korjattu lausunto lähetetty Iiro Pöyhöselle tiedoksi ja Sosiaali- ja terveyslautakunta on 
vahvistanut 4.3.21 uudet omaishoidon tuen myöntämisperusteet.  
 

7. Lausunto vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelun kilpailuttamisesta 
- Lausunto hyväksytty ja lähetetty Marika Tuimalalle SoteAkseliin. 

 
8. Muut asiat 

Eläkeliiton tiedotteet:  
- Eläkeliiton tavoitteena on ikäystävällinen Suomi 
- Tietävätkö iäkkäät sosiaalipalveluiden arvolisättömästä mahdollisuudesta ja osaa-

vatko he hyödyntää sitä? Julkaiseeko kuntasi listaa palveluntuottajista? 
Naantalin asiakasohjauksessa palvelusta tiedotetaan ja neuvotaan asiakkaita aina kun 
yhteydenotto koskee kyseisiä palveluita. Eläkeliiton tiedotteet sekä ohje arvonlisäverotto-
mista palveluista sekä uusin palveluntuottajalista pöytäkirjan liitteinä. 

 
Seudullinen vanhusneuvoston kokous 

Kristiina Kallioniemi on osallistunut kokouksiin ja niihin voi etäyhteyksillä osallistua va-
paasti. Toivottiin että Kristina tuo tietoa asioista, joita on siellä käsitelty. Liitteenä 
23.3.21 seudullisen vanhusneuvoston kokouksen muistio. 

 
Liikkuvan resurssikeskuksen neuvonta-auto Naantalissa 31.5.21 ja 10.6.21. 
Pysäkeillä saa esimerkiksi palveluohjausta, järjestöneuvontaa ja eri tahojen tarjoamia te-
kemisen vinkkejä sekä tietoa vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. Mukana autossa 
myös Muistiluotsin muistineuvoja, esite liitteenä. 

 
9. Seuraava kokous  

Seuraava vanhusneuvoston kokous elokuussa, päivä tarkentuu myöhemmin.   
 

 
 

Raimo Laine  Sirkku Rahikainen 
puheenjohtaja  sihteeri 

http://www.liikkuvanaantali.fi/

