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TOIMINTAKERTOMUS 2021
Vanhusneuvoston seitsemäs (7.) 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 ja 1.6.2021-31.5.2025

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 1.6.2021–31.5.2025.
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 vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin

•

vanhusneuvosto voi kutsua kokouksiinsa myös kaupungin eri hallintokuntien edustajia esittelemään 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 ehkäisemiseksi

•

tiedotustoiminta

•

kaupungin internetsivuilla on omat sivut vanhusneuvostolle ja kokouksista laaditut muistiot ladataan sivuille

6. Sihteerin tehtävät
Vanhusneuvoston sihteerin tehtäviä hoitaa sosiaali- ja terveysviraston osoittama henkilö. Sihteerin tehtävänä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi vanhusneuvoston käsiteltävien asioiden valmistelusta yhteistyössä puheenjohtajan kanssa.
7. Muut tehtävät
Vanhusneuvosto laatii toiminnastaan toimintasuunnitelman ja antaa toimintakertomuksen.
Vanhusneuvoston kokoonpano 2021
Yhdistys
Naantalin Vanhusten Tuki Ry
Naantalin Vanhusten Tuki Ry
Naantalin eläkeläiset ry
Naantalin Seniorit ry
Killin Kehitysvammaisten Tuki Ry
Naantalin Seudun Reumayhdistys ry
Naantalin Seudun Sydänyhdistys
Naantalin Karjalaiset
Eläkeliitto Naantalin Yhdistys Ry
Eläkeliitto Lemu-Askainen- Velkua ry
Eläkeliitto Rymättylän Yhdistys ry
SPR Naantalin osasto
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Jäsen
Raimo Laine, pj.
Anne Juvala
Rauno Vänttinen
Kristiina Kallioniemi
Seppo Vainio
Kirsti Kuosmanen
Sirkka-Liisa Sipola
Jouko Rinneranta
Seija Tuominen
Lasse Saarinen
Heikki Saarinen, varapj.
Anne Sola
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Varajäsenen
Jarmo Lehtisalo
Irma Anttila
Pirkko Rauhanummi
Markku Tuuna
Jaana Engblom
Anneli Patronen
Hannu Koski
Kalervo Moukolainen
Stig Lehtovaara
Lasse Aimonen
Silja Heljander
Ulla Kokko
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Naantalin seurakunta
Aurinkosäätiön Palvelutalo
Naantalin kunnalliset JHL ry eläkeläiset
Lounaisrannikon Senioriopettajat ry
Naantalin kaupunki

13.4.2022
Minna Pykälämaa
Pirjo Maja
Eliisa Ansamaa
Pertti Virtanen
Sofia Vainio siht.

Anna Ojala
Eija Helenius
Anja Kettunen
Kaarina Kanerva

Vanhusneuvoston toiminta 2021
Vanhusneuvoston toimintaa valmistellaan kaupungin viranhaltioiden kanssa. Vanhusneuvosto tekee
vuosittain toimintasuunnitelman, joka perustuu pääosin Naantalin ikääntymispoliittiseen ohjelmaan. Vanhusneuvosto on mukana omalta osaltaan ohjelman toteuttamisessa. Hyvä yhteistyö ja vuoropuhelu kaupungin eri hallintokuntien kanssa mahdollistaa vaikutusmahdollisuuden jo suunnitteluvaiheessa. Työ jatkuu, vanhusneuvostolla on mahdollisuudet vaikuttaa ja se edellyttää rakentavaa aktiivisuutta vanhusneuvoston jäsenyhdistyksiltä.
Vanhusneuvoston toiminta on lakisääteistä. Naantalin vanhusneuvosto toimii kahdella eri tasolla. Asioita
valmistelee työryhmä, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan työryhmän, joka valmistelee toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja muita kokoukseen tulevia asioita ja tuo asiat vanhusneuvoston kokouksen esityslistalle. Työryhmän jäsenistä valitut
henkilöt käyvät neuvotteluja kaupungin viranhaltioiden kanssa. Vanhusneuvoston 28.10.21 kokouksessa
on valittu uuden toimikauden työryhmä. Kokouksen osallistujat edustavat eri vanhustyötä tekeviä yhdistyksiä, kokouksissa käydään keskusteluja ja kaikkien mielipiteet tulevat huomioiduksi päätöksiä tehtäessä.
Osa sovituista vanhusneuvoston ohjelmista peruuntuivat korona epidemian takia. Rajoitukset vaikuttivat
moniin toimintoihin ja toimintaa jouduttiin pitämään tauoilla.
Vuoden 2021 aikana Vanhusneuvosto kokoontui viisi (5) kertaa. Pöytäkirjat kokouksista ovat Naantalin
kaupungin nettisivuilla. Kokoukset pidettiin Naantalin kaupungintalolla. Vanhusneuvoston työryhmä kokoontui kaksi (2) kertaa valmistelemaan varsinaiselle vanhusneuvostolle esitettäviä asioita.
Kaupungin viranhaltijoita ja asiantuntijoita vieraili vanhusneuvoston kokouksissa viisi kertaa kertomusvuoden aikana, lisäksi vanhusneuvoston edustajilla oli useita tapaamisia viranhaltijoiden kanssa koskien
vanhusneuvoston ja kaupungin yhteistyötä.
Kokouksiin osallistui mm. Kristian Kallio, Iiro Pöyhönen, Karoliina Haaksiluoto, Timo Saario ja Maija Puolakanaho.
18.2.2021 Asiakasohjaaja Karoliina Haaksiluoto esitteli uutta toimintaa, ”Liikkuva resurssikeskus”, jonka
toiminta suuntautuu saaristoon. Toimintaa on kokeiltu Rymättylässä ja Velkualla hyvin tuloksin.
18.2.2021 Ylilääkäri Kristian Kallio kertoi ajankohtaisia asioita terveyspalveluista.
29.4.2021 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen kertoi SOTE:n ajankohtaisista asioista.
12.8.2021 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen esitteli Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaista valmisteluelintä (VATE).
14.9.2021 Sivistystoimen talouspäällikkö Timo Saario kertoi korvaavista tiloista pandemiavastaanoton
muuton ajaksi.
Vanhusneuvosto lähetti kannanoton Turun ympäristökuntien liikenneturvallisuussuunnitelmaan.
Vanhusneuvosto lähetti lausunnon omaishoidon tuen myöntämisperusteisiin, sekä lausunnon vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelujen kilpailuttamiseen.
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Ikäihmisten palveluhakemisto päivitettiin, sekä paperi, että nettisivuversiona.
Vanhusneuvoston toteuttamat aktiviteetit vuoden 2021 aikana
Naantalin vanhusneuvosto järjesti yhteistyössä liikuntatoimen kanssa 23.8.2021 ikäihmisten ”Unelmien
liikuntapäivän”, johon osallistui 55 henkilöä.
”Ukkojen ja Akkojen” liikuntatuokiot kokoontuivat 14 kertaa ja osallistujia oli yhteensä 286 henkilöä.

Vanhusneuvosto toimi aktiivisesti taustaryhmiensä kautta, kuullen ikääntyviä ja tuoden muutosja 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

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 järjestäjänä jatkuu hyvällä yhteistyöllä.

Naantalissa 23.3.2022
Irmeli Vainio
puheenjohtaja
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