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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS / PÖYTÄKIRJA 

  

  

Aika             torstai 9.2.2023 klo 10.00  

Paikka      Kaupungintalo, valtuustosali  

 

Osallistujat  Irmeli Vainio pj.  

 Seija Tuominen  

                    Lasse Saarinen  

    Heikki Saarinen     

Pertti Virtanen  

Pirjo Maja  

Raija Kyttälä  

Jouko Rinneranta  

Eliisa Ansamaa  

Pekka Valpola  

Kristiina Kallioniemi  

Minna Pykälämaa  

Mirja Hirvonen  

Seija Salminen  

Anne Juvala  

Seppo Vainio  

Marika Lineri siht.  

 

Estyneet     Anneli Koski 

                   Eija Laurila  

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.04. 

2. Todetaan läsnäolijat 

Todettiin läsnäolijat yllä esitetyn listan mukaisesti 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

4. Toimintasuunnitelma 2023 

Käytiin suunnitelma läpi ja tehtiin seuraavat muutokset/ lisäykset: 

2.  

• Tarkistettiin kokoonpanot ja jäsenet 

3.  

• Lisättiin maininta työvaliokunnan kokouksista ja tehtävästä 

4.  

• Lisättiin maininta vapaa-aikapalvelupäällikön ja/ tai hyvinvointikoordinaattorin 

läsnäolosta neuvoston kokouksissa.  
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7.  

• Korjattiin siten, että henkilöt, joille toimintakertomus esitellään, mainitaan suun-

nitelmassa vain titteleinä (ei nimiä). 

8.  

• Lisättiin ensimmäiseen kohtaan palveluasumisen lisäksi ikäihmisten toimiva, 

tuettu, turvallinen ja kohtuuhintainen asuminen omassa kodissa. 

• Kohtaan 10 lisättiin, että vierailut Naantalin hoitopaikkoihin tehdään pyydettä-

essä.  

9.  

• Lisättiin suunniteltuihin aktiviteetteihin pyrkimys toteuttaa kulttuuritoimintaa. 

 

10.  

• Muutettiin sana hyvinvointialue kunnan hyvinvointipalveluiksi  

• Lisättiin Naantali 65+ korttiin toive kulttuuripalvelujen laajentumisesta. 

 

Liukueste-etu ja ikääntyneiden ruokailun tukeminen poistuivat vuoden alusta sote- 

muutoksen myötä. Asiasta käytiin tässä kohdassa keskustelua. Asiaa ei lisätä toimin-

tasuunnitelmaan omana ehdotuksena, vaan vanhusneuvosto päätti tehdä lausunnon 

asiasta hyvinvointilautakunnalle.  

 

12. Lisättiin kokouksiin kutsuttaviin henkilöihin Eeva-Sirkku Pöyhönen sekä myöhem-

min päätettävä sote-puolen henkilö, joka osaa kertoa Naantalin terveyskeskuksen ti-

lanteesta.  

 

     Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yllä kirjatuin muutoksin. 

 

5. Kreivinniityn ylätalo – lausuntopyyntö 

 

Vanhusneuvosto on antanut lausunnon Kreivinniityn ylätalosta. Lausunnosta käytiin 

vielä keskustelua ja seuraavia huomioita tuli esiin: 

Korjauspiirustuksen mukaan kaikkiin tiloihin on kulku samaa käytävää pitkin. Toden-

näköisesti tilan käyttötarkoitus on ajateltu siten, että useampi yhdistys voisi kokoontua 

samaan aikaan. Kulku yhtä käytävää pitkin koettiin hankalaksi, koska tiloihin täytyy 

kulkea muiden tilojen läpi. Neuvoston kanta on, että jokaiseen tilaan tulisi olla kulku 

ilman, että täytyy kulkea muiden tilojen läpi. Käytännössä siis ovia tulisi olla enem-

män. Kaupungilta toivotaan vastausta, onko ovien lisääminen mahdollista tai olisiko 

asiaan jokin muu ratkaisu? 

Neuvosto pohti myös rakennuksen piha-alueen toimivuutta. Piha on osittain ylämä-

keä, joka koetaan hankalaksi esim. rollaattorilla liikkuessa. Neuvosto korostaa, että jo 

suunnitelmavaiheessa tulee huomioida pihan toimivuus. Puheenjohtajan mukaan pi-
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hasta on luvattu toimittaa suunnitelmapiirros. Piirustuksissa tulisi huomioida mm. inva-

paikat ja valaistus. Turvallisen kulkuympäristön takaamiseksi ennakkoon toivotaan tie-

toon myös kulkuväylien kunnossapitosuunnitelmat. 

Keittiö herätti myös keskustelua. Yhden keittiön toimivuutta ja käyttöä käytännössä 

pohdittiin, jos rakennuksessa on samaan aikaan useampi yhdistys, joka keittiötä tar-

vitsee. Toisaalta isossa keittiössä todettiin olevan se hyvä puoli, että se mahdollistaa 

hyvin mahdollisia ennakkovalmisteluja esimerkiksi isompiin tapahtumiin. 

Lopuksi Kreivinniitty- asiassa yhteydessä esitettiin toive, että nyt olemassa olevia 

muita tiloja ei vähennetä yhdistysten käytöstä, vaikka tämä uusi tila on tulossa käyt-

töön. 

Keskustelun päätteeksi neuvosto päätti toimittaa kaupungille pöytäkirjaotteen liittyen    

Kreivinniityn lausuntopyyntöön. 

 

6. Jäsenmuutokset 

 

Naantalin eläkeläiset ry. Rauno Vänttisen tilalle varsinaiseksi edustajaksi Raija Kyttälä 

ja varaedustajaksi Lauri Ali-Junnila. 

Eläkeliiton Naantalin yhdistys ry. varajäseneksi Päivi Siren 

Eläkeliitto Lemu- Askainen- Velkua, varsinainen edustaja Lasse Saarinen, varajäsen 

Leena Heikkilä 

 

7. Muut asiat  

 

• Minna Johanna Pohjola (Varhan vanhusneuvoston esittelijä) on ollut yhtey-

dessä neuvoston puheenjohtajaan ja kutsunut Naantalin vanhusneuvoston 

edustajaa 23.3. pidettävään vanhusneuvostojen tapaamiseen. Päätettiin, että 

Naantalin vanhusneuvostoa tapaamisessa edustaa Seija Tuominen. Muiden 

neuvoston jäsenten mahdolliset tapaamiseen vietävät kysymykset pyydettiin 

lähettämään Seijalle ennakkoon sähköpostilla ennen tapaamista. 

• Pekka Valpola poistui kokouksesta n. klo 11.00 

• Eliisa Ansamaa ja Seija Salminen poistuivat kokouksesta n. klo 11.20 

 

8. Vanhusneuvoston seuraava kokous 

To 30.3. klo 10-12 kaupungintalon valtuustosalissa 

Työryhmän kokous ma 20.3. klo 10-12 kaupungintalon 4-neuvotteluhuoneessa 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 11.25 

 

 

Irmeli Vainio     Marika Lineri 

puheenjohtaja    sihteeri 


