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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 
 
 
Aika Torstai 13.2.2020 klo 9.30 – 11.15 
Paikka Kaupungintalon 4-neuvotteluhuone  
 
Osallistujat Raimo Laine pj.  

Anne Juvala 
Anne Sola 
Eliisa Ansamaa 
Heikki Saarinen 
Kristiina Kallioniemi 
Kirsti Kuosmanen 
Lasse Saarinen 
Pirjo Maja 
Minna Pykälämaa 
Pertti Virtanen  
Pirkko Rauhanummi 
Jouko Rinneranta 
Seija Tuominen 
Seppo Vainio 
Haaksiluoto Karoliina 
Sofia Vainio siht. 

 

 
1. Kokouksen avaus 

 
- Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki jäsenet tervetulleiksi. 
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
2. Toteutuneet ohjelmat 

 
- Joulumyyjäiset – palautteet ja kehittäminen 

o Työryhmä keskusteli joulumyyjäisten kehittämisestä seuraavilta osin:  
 Asiakkaita oli vähemmän kuin aikaisempina vuosina 
 Pohdittiin tapahtuman kellonaikaa, voisiko alkaa myöhemmin? 
 Pohdittiin myös ajankohtaa, voisiko olla lähempänä joulua? 
 Joulumyyjäisten markkinointia voisi tehostaa 
 Kohderyhminä voisi olla myös, esim. urheiluseurat ja koululuokat 
 Myyjäisiin voisi järjestää myös ohjelmaa 
 Suunnitellaan joulumyyjäisten kehittämistä ja toteutusta syyskuun kokouk-

sessa 
o Joulumyyjäisten kehittäminen koettiin hyvänä asiana vanhusneuvoston kokouk-

sessa.  
o Aikaisempiin myyjäisiin verraten myyntipöytien tarjonta oli supistunut. Monipuoli-

sempaa myyntiä olisi hyvä lisätä.  
o Keskusteltiin joulumyyjäisten ajankohdasta, se on tärkeä asia, joka on huomioi-

tava joulumyyjäisten suunnittelussa.  
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- ”ukot ja akat” liikuntatuokiot 

o Liikuntatuokiot ovat toimineet hyvin. 
o Osallistujia on ollut n. 25 henkilöä /liikuntatuokio 

 
3. Asiakasohjaus-infoa 

 
- Karoliina Haaksiluoto 

o Karoliina Haaksiluoto kertoi ikäihmisten neuvonta- ja palveluohjauksen tärkey-
destä, sen toimivuudesta ja tilastoista.  

o Suunnitteilla on perustaa yhteistyössä Turun lähimmäispalveluyhdistys Ry :n 
kanssa liikkuva resurssikeskus erityisesti saaristoon. Haaksiluoto jakoi kaikille ky-
selykaavakkeen liittyen liikkuvan resurssikeskuksen perustamiseen.  

o Haaksiluoto kokee tärkeänä parantaa ikäihmisten palveluja.  
o Sihteeri lähettää vanhusneuvostolle Karoliina Haaksiluodon pitämän Power Point 

esityksen.  
  

4. Kristian Kallion palaute-asiaa ikäneuvolasta 
 
- Kutsutaan Kristian Kallio uudelleen seuraavaan vanhusneuvoston kokoukseen keskuste-

lemaan lisää ikäneuvolasta.  
 

5. ”ikäystävällinen Naantali” – palaute Taina Lahtiolalta 
 
- Taina Lahtiola kiitti vanhusneuvostoa lausunnon tekemisestä.  

 
6. Toimintasuunnitelma 2020 – toteutukset ja vastuut 

 
- Mika Hirvelle on lähetetty tapaamispyyntö koskien esteettömyyttä. Suunnitteluinsinööri 

Heli Ojanen on lähettänyt kutsun vanhusneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille 26.3 jär-
jestettävään esteettömyys tilaisuuteen, jossa käsitellään mm. keskustan alueen uudista-
mista ja esteettömyyden huomiointia.  

o Tähän liittyen vanhusneuvoston jäsenet lähettävät sihteerille 10.3 mennessä nä-
kemyksiä mitä asioita Naantalin kaupungissa pitäisi huomioida koskien esteettö-
myyttä kaupungin katujen ja kiinteistöjen suhteen.  

- Maija Puolakanaho on osallistumassa 25.2 pidettävän vanhusneuvoston työryhmän ko-
koukseen, jossa käsitellään mm. Ikäihmisten kuntotesti -tapahtumaa, liikuntapäivää ja 
olympialaisia. 

- Vanhusneuvostojen vastavuoroiset vierailut. Työryhmä tekee ehdotuksen kutsuttavasta 
tahosta. Ehdotettiin Kaarinan tai Liedon vanhusneuvoston kutsumista Naantaliin.  

- Yhteistyö lautakuntien kanssa. Alustavasti on sovittu, että vanhusneuvosto tullaan kutsu-
maan seminaariin, jossa keskustellaan ikäystävällinen Naantali asiasta. Seminaariin on 
kutsuttu vanhusneuvosta 4 jäsentä. Sovitaan, että seminaariin osallistuu Kristiina Kallio-
niemi ja Seija Tuominen sekä Pertti Virtanen ja Raimo Laine. Varalle valittiin Jouko Rinne-
ranta ja Minna Pykälämaa.  

- Vanhusneuvostolla on oikeus osallistua Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksiin, silloin 
kun lautakunnassa käsitellään ikäihmisiin liittyviä asioita. Sihteeri ottaa yhteyttä Raimo 
Laineen ja Pirjo Majaan, mikäli lautakunnan esityslistoissa on ikäihmisiin liittyviä asioita.  

 
7. Työryhmän valmistelut – keskustelua – päätöksiä  

 
- Työryhmä on aiemmin tehnyt lausunnon virkistys tilatarpeista.  
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o Työryhmä laatii tilantarve ehdotuksen, minkälaisia virkistystiloja tulisi lisätä Naan-
taliin ja Rymättylään. Tilan tulee olla helposti saavutettava ja esteetön. Tilan käyt-
töaste tulee olla mahdollisimman suuri, koskien lapsia, nuoria ja ikäihmisiä.  

- Nastalehden palstan tekstiä muutetaan niin, että tekstissä tulee ilmi mitä asioita vanhus-
neuvosto tekee tulevaisuudessa. Kristiina Kallioniemi kirjoittaa uuden tekstin Nastaleh-
teen. 

 
8. Valtakunnallinen vanhustenpäivän pääjuhla Naantalissa Maijamäen liikuntahallissa 4.10.2020 

 
- Raimo Laine kertoi infoa tilaisuuden suunnittelusta ja luki tilaisuuden ohjelman.  
- Vanhusneuvosto huolehtii, että koko kaupungin alueelta ihmiset saavat tiedon juhlista 
- Vanhusneuvosto hoitaa bussikuljetuksen tapahtumaan osallistuville.  
- Jokaisesta vanhusneuvoston yhdistyksestä pyydetään henkilöitä työskentelemään juh-

lassa mm. opastaminen parkkipaikoilla, eteisessä auttaminen, vieraiden avustamista ta-
pahtumassa, kahvituksessa auttaminen. 
 
 

9. Muut asiat 
 
- Naantalin seurakunta on teettänyt kyselyn, joka löytyy sähköisesti nettisivuilta, sen lisäksi 

seurakuntatalolta on saatavilla paperisia kyselylomakkeita. 
- Yhteisvastuu konsertti järjestetään 1.3 klo 15 Naantalin seurakuntakeskuksessa.  
- Vammaisneuvosto suunnittelee kevään aikana esteetöntä uimarantaa Naantalin kaupun-

kiin. Mikäli vanhusneuvostolla on ajatuksia tai tietoa liittyen esteettömiin uimarantoihin, 
niin yhteydenotot vammaisneuvoston sihteerille Sofia Vainiolle, joka toimittaa tiedon 
eteenpäin vammaisneuvoston puheenjohtajalle Seppo Vainiolle.  

- Turku lähettää + 65-vuotiaille kirjeen, joka oikeuttaa maksuttoman osallistumisen erilaisiin 
virkistystapahtumiin ja museoihin. Voisiko Naantalin vanhusneuvosto mainostaa asiaa 
myös Naantalissa, jotta Naantalilaisille ikäihmisille saataisiin myös maksutonta virkistys-
toimintaa? 

- Maksuton muistikammari alkaa Aurinkosäätiön palvelutalossa. Sihteeri lähettää Muisti-
kammari esitteen pöytäkirjan liitteenä.  

- Seuraava vanhusneuvoston kokous on 30.3. klo 9.30. Kristian Kallio kutsutaan kokouk-
seen.  

 
 
 
 
Naantalissa 13.2.2020  Raimo Laine 


