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Vanhusneuvoston tarkoitus 
 

Vanhuspalvelulain1 mukaisesti kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä (lain 11 

§). 

 

Vanhusneuvoston tulee osallistua kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja 

seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyvän väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, 

elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen 

väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. 

 

Lisäksi vanhusneuvosto on otettava mukaan lain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja lain 

6 §:n tarkoitettuun palvelujen riittävyyden ja saatavuuden arviointiin. 

 

 

Vanhusneuvoston tehtävät 
 

Turun kaupungin vanhusneuvoston tehtävät on määritelty kaupunginhallituksen 2.2.2015 kokoukses-

saan (51 §) hyväksymässä vanhusneuvoston toimintasäännössä, jonka mukaan vanhusneuvoston 

tehtävinä on: 

 

 Osallistua vanhuspalvelulain 5 §:n mainitun ”Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi” 

valmisteluun. 

 

 Seurata kaupungin eri toimialojen suunnittelua ja valmistelua asioissa, joilla on merkitystä 

ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikku-

misen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien 

palvelujen kannalta. 

 

 Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja ikääntyviä kaupunkilaisia kos-

kevissa asioissa. 

 

 Pitää yhteyttä eläkeläis- ja vanhusjärjestöihin sekä tiedottaa ja viestiä vanhuksia koskevista 

asioista eteenpäin. 

 

 Valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa toimintakertomus. 

 

 Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen sille määräämät 

tehtävät 
 

 

 

                                                           
1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 
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Kokoonpano 
 
Kaupunginhallituksen 2.2.2015 (51 §) vahvistaman toimintasäännön mukaan vanhusneuvostossa on 

kolmetoista (13) varsinaista jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kahdeksan (8) var-

sinaista jäsentä ja heidän varajäsentään edustaa eläkeläis- ja vanhusjärjestöjä ja viisi (5) jäsentä va-

rajäsenineen edustaa kaupunginhallituksen nimeämiä luottamushenkilöitä. 

Kaupunginhallitus päätti 27.4.2015 kokouksessaan (190 §) vanhusneuvoston jäsenvalinnasta vuosille 

2015 - 2016.  

Vanhusneuvoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä nimettiin seuraavasti: 

 

Eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen edustajat:  
  

Jäsen Varajäsen 
  

Mirja Kautonen Kaija Kiessling 

Turun Seudun Vanhustuki ry Turun Työväen Eläkeläiset ry 
  

Marjatta Sinervo, varapuheenjohtaja Rauni Laine 
Pohjoisen Turun Eläkkeensaajat ry Itä-Turun Eläkkeensaajat ry 

  

Seppo Leivo Soile Ojanperä 
Turun kansalliset seniorit ry Eläkeliiton Turun yhdistys 

  
Hannu Mäkilä Risto Saari 

Aarnen talli Valtion Eläkkeensaajat – Turku ry 
  

Tarja Lessig Rauno Mäkinen 

Ikinuoret Eläkkeensaajat ry Turun Eläkeläiset ry 
  

Pekka Paatero Matti Rantanen 
Turun Sotaveteraanit ry Paattisten – Vahdon sotaveteraanit ry 

  

Leif Westerén Solveig Basilier 
Åbo svenska pensionärsklubb r.f. Svenska Seniorer i Åboland r.f. 

  
Marjut Aalto Soili Raitanen 

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry SPR, Turun osasto 
  

  

Luottamushenkilöt:  

  

Jäsen Varajäsen 
  

Ulla-Maija Vierimaa, puheenjohtaja Aila Harjanne 

Raili Engdahl Päivi Pietari 
Heidi Haapala  Joni Lähteenmäki 

Marko Laakso Seppo Koski 
Veikko Lehtonen Raili Meltovaara 

 

 

Kaupunginhallitus valitsi 19.9.2016 kokouksessaan, § 373, Pilvi Heiskasen Raili Engdahlin tilalle van-

husneuvostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  
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Vanhusneuvoston esittelijäsihteerinä toimi vuonna 2016 suunnittelija Tiina Mäkinen. Teknisen sihtee-

rin tehtävät hoiti kanslisti Tuija Savila. 

 

Yhteydenottomuodot 
 

Vanhusneuvostoon on vuoden 2016 aikana voinut ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia jäsenien ja 

varajäsenien käytössä olevaan turku.fi -osoitteeseen tai vanhusneuvoston yhteisösähköpostiin van-

husneuvosto@turku.fi. Vanhusneuvostoon on voinut olla yhteydessä myös soittamalla puheenjohta-

jalle ja/tai sihteerille. Kirjeitse saapuneet yhteydenotot on käsitelty vanhusneuvoston kokouksissa.  

 

Lisäksi vanhusneuvosto on ollut tavattavissa Palvelutori Poijussa kuukauden parittoman viikon tiistai-

sin kesätaukoa lukuun ottamatta.  

 

Kokoukset 
 

Vanhusneuvosto kokoontui vuonna 2016 yhteensä 10 kertaa.  

 

 

Vanhusneuvoston vuoden 2016 kokoukset 

Vanhusneuvoston tammikuun kokous järjestettiin Impivaaran uimahallin kokoustiloissa ja kokouksen 

aluksi kuultiin ikääntyvien liikuntapalveluvastaava Roosa-Mari Neitolan esitys kaupungin tarjoamista 

liikuntapalveluista ikäihmisille.   

 

Neitolan esityksen jälkeen kuultiin sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Aila Harjanteen 

ajatuksia tulevasta sote-uudistuksesta. Harjanne esitti myös odotuksensa ja toiveensa vanhusneuvos-

ton työskentelylle ja vastaanotti lopuksi vanhusneuvoston terveiset sosiaali- ja terveyslautakunnalle.  

 

Tammikuun kokouksen asialistalla ei ollut päätettäviä asioita; vanhusneuvosto kävi kokouksessa läpi 

vuonna 2015 päätettyjä mutta vielä vuonna 2016 toimenpiteitä vaativia asioita.  

 

Helmikuussa vanhusneuvosto kokoontui vanhuspalvelujen hallinnon tiloissa Linnankadulla. Kokouksen 

aluksi kuultiin kaupungin korjausneuvoja Mika Palmroosin esitys ikäihmisten asuntojen korjausraken-

tamiseen haettavissa olevista avustuksista. 

 

Vanhusneuvosto päätti helmikuun kokouksessaan kriteerit, joiden pohjalta se teki esityksensä avus-

tustoimikunnalle eläkeläistoimintaan vuonna 2016 jaettavista avustuksista. Vanhusneuvosto hyväksyi 

esityksensä jaettavista avustuksista toukokuun kokouksessa.  

 

Vanhusneuvosto päätti yksimielisesti Seppo Kosken ehdotuksesta lähettää Pekka Paateron valmistele-

man aloite-ehdotuksen vanhusasiamiehen saamiseksi Turkuun sellaisenaan esityksenä kaupunginhalli-

tukselle. 

 

mailto:vanhusneuvosto@turku.fi
mailto:vanhusneuvosto@turku.fi
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Helmikuun kokouksessaan vanhusneuvosto päätti lisäksi lähettää aloitteen liittyen 80 vuotta täyttä-

neille turkulaisille suunnatun ennaltaehkäisevän kotikäynnin sisällölliseen kehittämiseen sosiaali- ja 

terveyslautakunnalle toimenpiteitä varten. Aloite merkittiin tiedoksi vielä vanhusneuvoston maaliskuun 

kokouksessa.  

 

Vanhusneuvosto merkitsi helmikuun kokouksessaan tiedoksi mm. talouden toteuman vuodelta 2015, 

uuden esitteensä valmistumisen sekä hyvinvointitoimialan terveyspalvelujen johtaja Katariina Korkei-

lan ja Turun AMK:n tutkimuspäällikkö Hannele Paltan vastaukset vanhusneuvoston aiemmin heille lä-

hettämiin aloitteisiin, selvityspyyntöihin. 

 

Muissa asioissa Leif Westerén esitteli vanhusneuvostolle Turun Sanomien mielipidepalstalla 3.2.2016 

julkaistua kaupungin geriatrian erikoislääkärien laatimaa kirjoitusta otsikolla Säästöjä inhimillisyyden 

kustannuksella. Westerénin ehdotuksesta vanhusneuvosto päätti, että Marjut Aalto laatii aiheesta 

muistisairaan näkökulmasta mielipidekirjoituksen Turun Sanomiin. Aallon ja puheenjohtaja Ulla-Maija 

Vierimaan kirjoitus julkaistiin Turun Sanomissa 5.3.2016.  

 

Lisäksi vanhusneuvosto valtuutti varapuheenjohtaja Marjatta Sinervon valmistelemaan kotihoidon asi-

akkaille suunnattua virkistysiltapäivää yhteistyössä kaupungin kotihoidon kanssa. 

 

Maaliskuussa kokoonnuttiin ICT-talolla. Kokouksen aluksi kuultiin Metropolian ammattikorkeakoulun 

geronomiopiskelijoiden Mirja Erälaukon ja Saara Kallon esittämänä vanhusneuvostoille suunnattu sa-

teenkaarisenioreiden ja Setan tietoisku, jonka jälkeen kuultiin kokemusasiantuntija Eveliina Nymanin 

ajatuksia sateenkaariseniorin elämästä. Esittelyjen jälkeen vanhusneuvoston jäsenet vastasivat vielä 

geronomiopiskelijoiden opinnäytetyöhön liittyvään ja ko. aihetta käsittelevään kyselytutkimukseen. 

 

Toisena alustuksena kuultiin Turun ammattikorkeakoulun TKI-palvelujen hankeasiantuntija Paula Pit-

käkankaan esitys GSH -hankkeen (Gamified Solutions for Healthcare) keskeisimmistä tuloksista. 

 

Vanhusneuvosto päätti lähettää Turun Eläkeläiset ry:n vanhusneuvostolle laatiman 

kehittämisehdotuksen edelleen joukkoliikennejohtaja Sirpa Kortteelle toimenpiteitä varten. Turun 

Eläkeläiset ry halusi kehittämisehdotuksellaan tuoda esille sen, että matalalattiabussien kuljettajia 

muistutettaisiin siitä, että bussin lattiaa on, otettaessa matkustajia kyytiin/jätettäessä kyydistä, aina 

madallettava, jotta kyytiin nouseminen tai poistuminen olisi turvallista. 

 

Vanhusneuvosto keskusteli maaliskuun kokouksessaan Turun Eläkeläiset ry:n vanhusneuvostolle lä-

hettämästä aloite-ehdotuksesta koskien rollaattorilla Turun joukkoliikenteessä liikkuvien ikäihmisten 

matkojen saamista maksuttomiksi sekä maksupäätteen asentamista uusien massaliikennekäytössä 

olevien bussien keskiosaan. Vanhusneuvosto päätti lähettää Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelau-

takunnalle Turun Eläkeläiset ry:n aloite-ehdotuksen pohjalta muokkaamansa aloitteen koskien rol-

laattorilla Turun joukkoliikenteessä liikkuvien ikäihmisten matkojen saamista maksuttomiksi. Vanhus-

neuvosto käsitteli aloite-ehdotusta vielä huhtikuun kokouksessaan. Aloite lähetettiin toimenpiteitä var-

ten Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle ja joukkoliikennejohtaja Sirpa Kortteelle 

2.5.2016.  

 

Maaliskuun kokouksen päätteeksi Leif Westerén toi vielä esille kohdassa muut asiat sosiaali- ja ter-
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veyslautakunnan 24.2.2016 kokouksessaan (42 §) käsittelemän selvityksen Kupittaan vanhuspsykiat-

rian osasto G1 toiminnasta. Vanhusneuvosto päätti, että se seuraa asian selvittelyä myös jatkossa. 

Vanhusneuvoston huhtikuun kokous järjestettiin Turun Seudun Omaishoitokeskuksessa. Kokouksen 

aluksi kuultiin Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnanjohtaja Katja Havulan ja halli-

tuksen puheenjohtaja Seija Paateron esitys Turun Seudun Omaishoitokeskuksen toiminnasta. 

 

Vanhusneuvosto merkitsi huhtikuun kokouksessaan vielä tiedoksi 30.3.2016 ympäristötoimialan kau-

punkisuunnitteluun lähettämänsä lausunnon liittyen kauppatorin ympäristön liikenne-, katu- ja tori-

suunnitelmiin.   

 

Vanhusneuvosto keskusteli huhtikuun kokouksessaan Lapsiystävällinen kunta -mallista ja siihen liitty-

vistä osa-alueista tuomalla esiin näkökulmia siihen, miten vanhusneuvosto voisi osaltaan edistää em. 

rakennuspalikoiden toteutumista Turussa. 

 

Vanhusneuvosto kävi palautekeskustelun 6.4.2016 Alvariumissa järjestämänsä Seniori Turussa – mi-

ten haluat asua? -tilaisuuden osalta, joka osoittautui yleisömenestykseksi. Ohjelmassa oli mm. yhtei-

söasumisen esittelyä ja tietoa kotona asumista tukevista kaupungin palveluista. Aulassa yksityiset pal-

velutalot esittelivät toimintaansa. Lisäksi vanhusneuvoston nettisivuilla oli mahdollista vastata touko-

kuun loppuun asti asumista käsittelevään kyselyyn.  

 

Kohdassa yhteydenotot varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo kertoi vastaanottaneensa positiivista pa-

lautetta kotikuntoutustiimin toiminnasta (ks. http://www.turku.fi/services/kotiinkuntoutumistoiminta).  

 

Leif Westerén oli saanut yhteydenoton koskien Runosmäen vanhuskeskuksen ruotsinkielisessä yksi-

kössä – Sabina hemmet – toteutettavan intervallihoidon lakkauttamista. Leif Westeréniä kehotettiin 

olemaan asian tiimoilta yhteydessä asumispalvelujen johtaja Kirsi Kiviniemeen. 

 

Lauta- ja johtokunta-asioissa Raili Engdahl kertoi sosiaali- ja terveyslautakunnan päättäneen suun ter-

veydenhuollon vastaanottoaikojen laajentamisesta. Kiinteistöliikelaitoksen toimialaan kuuluvana 

asiana Seppo Koski kertoi, että kaupunkilaisilla on mahdollisuus perustaa viljelyksiä kaupungin yleisille 

alueille esim. lähipuistoon. Kaupunki edistää kaupunkiviljelyä mm. toimittamalla alueille viljelylaatikot 

ja mullat; kasteluveden ja viljeltävät kasvit kuntalainen hankkii itse. 

 

Toukokuussa vanhusneuvosto kokoontui Turun Seudun Vanhustuki ry:n tiloissa. Kokouksen aluksi 

kuultiin Turun Seudun Vanhustuki ry:n toiminnanjohtaja Nina Karunevan ja toiminnanjohtaja (eläk-

keelle siirtyvä) Jenny Oldenburg-Tiiton esitys Turun Seudun Vanhustuki ry:n toiminnasta. 

 

Toisena esityksenä kuultiin projektipäällikkö Päivi Penkkalan tilannekatsaus Palvelutorin sähköinen 

alustaratkaisu -projektista. 

 

Vanhusneuvosto päätti kokouksessaan ehdotuksestaan eläkeläisyhdistysten avustusten jakamisesta ja 

antoi ehdotuksen eteenpäin avustustoimikunnan käsiteltäväksi. 

 

Vanhusneuvosto hyväksyi toukokuun kokouksessaan myös vuoden 2015 toimintakertomuksensa ja 

merkitsi vielä tiedokseen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle ja joukkoliikennejohtaja 

http://www.turku.fi/services/kotiinkuntoutumistoiminta
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Sirpa Kortteelle 2.5.2016 lähettämänsä aloitteen koskien rollaattorilla liikkuvien ikäihmisten matkusta-

mista joukkoliikenteessä.  

 

Lisäksi käytiin läpi talouden toteuma vuoden 2016 osalta.  

 

Kohdassa tilaisuudet Mirja Kautonen toi esille Poijussa keskustelun yhteydessä esiin nousseen tarpeen 

saada selville miten suun terveydenhuollon peruspalvelut ja protetiikka on järjestetty asumispalve-

luissa ja laitoshoidossa hoidettaville turkulaisille ikäihmisille. Vanhusneuvosto päätti, että Kautonen 

valmistelee asiasta selvityspyynnön, joka käsitellään kesäkuun kokouksessa.  

 

Yhteydenotoissa varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo oli vastaanottanut kolme kotihoitoon liittyvää 

yhteydenottoa, jotka Sinervoa pyydettiin välittämään selvitettäväksi avopalvelujen johtaja Anne Vuori-

selle.  

 

Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa oli kiinnittänyt huomiota kauppatorin likaisuuteen ja tiedusteli kiin-

teistöliikelaitoksen johtokuntaa vanhusneuvostossa edustavalta Seppo Koskelta kehen tulisi olla asi-

assa yhteydessä. Koski kehotti antamaan asiasta palautetta kaupungin palautepalvelun välityksellä, 

www.turku.fi/palaute.  

 

Heidi Haapala tiedotti liikuntalautakunnan päätöksestä tarjota Superseniori -viikon (vko 19) aikana 

turkulaisille maksuttomat kesäliikuntatoimintojen palvelut ja Raili Engdahl kertoi avustustoiminnan lin-

jauksista hyvinvointitoimialalla.  

 

Järjestökuulumisina Hannu Mäkilä tiedotti, että Aarnen tallin kevätkauden viimeinen kokoontuminen 

oli 11.5.2016. Mäkilä kertoi lisäksi, että Kupittaan urheiluhallissa on alkamassa remontti, joka on arvi-

oitu saatavan valmiiksi syyskuun loppuun mennessä.  

 

Muissa asioissa Seppo Leivo välitti vanhusneuvostolle tiedoksi Turun kansalliset seniorit ry:n aloite-

ehdotuksen liittyen ikääntyneiden asumisen valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan. Vanhusneuvosto 

päätti, että ko. aloite-ehdotus käsitellään kesäkuun kokouksessa.  

 

Varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo kertoi Turun Vanhalle hautausmaalle lisätyn penkkejä vanhus-

neuvoston ehdottamalla tavalla.  

 

Toukokuun kokouksen lopuksi päätetiin vielä, että vanhusneuvosto maksaa kotihoidon virkistysiltapäi-

vään 17.8. osallistuvien ikäihmisten kuljetukset kotoa Ruissalon Honkapirtille ja takaisin.  

 

Kesäkuun kokous pidettiin Naantalissa Kultaranta Resortin tiloissa. Kokouksen aluksi kuultiin avopal-

velujen johtaja Anne Vuorisen katsaus kotihoitoon liittyvistä ajankohtaisista asioista.  

 

Kesäkuun kokouksen asialistalla oli useita aloite-ehdotuksia. Vanhusneuvosto keskusteli ensin Turun 

kansalliset seniorit ry:n aloite-ehdotuksesta liittyen ikääntyneiden asumisen valtakunnalliseen kehittä-

misohjelmaan. Vanhusneuvosto päätti palauttaa aloite-ehdotuksen Turun kansalliset seniorit ry:lle uu-

delleen valmisteltavaksi ja selvennettäväksi tavoitteiden osalta. Vanhusneuvosto päätti lähettää Turun 

Kansalliset seniorit ry:n toisen aloite-ehdotuksen ryhmäkuuntelulaitteen hankinnasta sellaisenaan esi-

tyksenä kaupunginhallitukselle.  

http://www.turku.fi/palaute
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Kokouksessa keskusteltiin myös Mirja Kautosen laatimasta selvityspyyntöluonnoksesta liittyen turku-

laisten ikäihmisten suun terveydenhuollon palveluihin. Vanhusneuvosto päätti asiasta käymänsä kes-

kustelun jälkeen, että Mirja Kautonen ja Pekka Paatero valmistelevat asiasta aloite-ehdotuksen. 

 

Kesäkuun kokouksen viimeisenä aloiteasiana vanhusneuvosto keskusteli puheenjohtaja Ulla-Maija Vie-

rimaan aloite-ehdotuksesta vanhusneuvolan perustamisesta. Vanhusneuvosto valtuutti asiasta käy-

mänsä keskustelun jälkeen puheenjohtaja Vierimaan viimeistelemään aloite huomioiden keskustelussa 

esiin tuodut kommentit. Aloite päätettiin lähettää valmistuttuaan esityksenä kaupunginhallitukselle.  

 

Vanhusneuvosto merkitsi kesäkuun kokouksessaan tiedoksi syksyn kokousajat ja -paikat.  

 

Varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo tiedotti välittäneensä 11.5.2016 kokouksessa (§ 62) esittele-

mänsä yhteydenotot avopalvelujohtaja Anne Vuoriselle.  

 

Leif Westerén kertoi 13.4.2016 kokouksessa (§ 49) esittelemäänsä yhteydenottoon liittyen kaupungin 

päätyneen ostamaan jatkossa ruotsinkielisille intervallihoitoa Hemmet -palvelutalosta. 

 

Lautakuntakuulumisissa Raili Engdahl kertoi mm. sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksistä kaupun-

ginhallitukselle koskien kaupungille luovutettujen kuolinpesien ja sosiaalirahaston jakokelpoisen tuo-

ton jakamista vuodelta 2015.  

 

Kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaan liittyvinä asioina Seppo Koski kertoi, että rekkaliikenne aiotaan 

saada pois Ratapihankadulta kesän aikana. Suunnitelmat Kakolanmäkeen kaavaillusta funikulaarista 

ovat myös työn alla.  

 

Lisäksi Koski kertoi avustustoimikunnan 27.5.2016 kokouksen (§ 85) yksimielisestä päätöksestä esit-

tää johtavalle kaupunginsihteerille eläkeläisyhdistysten tukemiseen tarkoitetun määrärahan jakamista 

vanhusneuvoston esityksen mukaisesti. 

 

Järjestö- ja yhdistysasioissa Seppo Koski ehdotti, että eläkeläisten taitetun indeksin korjaamiseksi 

voisi vanhusneuvosto ryhtyä toimenpiteisiin. Asiasta keskusteltiin. Varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo 

korosti, että asiasta tehty kansalaisaloite on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Asian todettiin näin ol-

len etenevän aikanaan sitä kautta ilman vanhusneuvoston toimenpiteitä. 

 

Raili Engdahl ilmaisi vanhusneuvostolle huolensa turkulaisten eläkeläisten köyhyydestä.  

 

Muissa asioissa sihteeri Tiina Mäkinen tiedotti mm. Turun kaupungin hakeneen mukaan Ikäinstituutin 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan; vanhusneuvosto on mukana hakemuksessa eläkeläisjärjestöjen 

edustajatahona. 

 

Kesätauon jälkeen kokoonnuttiin syyskuussa Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa. Vanhusneuvosto 

päätti lähettää aloite-ehdotukset liittyen ikäihmisten asuntojen kunnostamiseen ja vanhusneuvolan 

perustamiseen esityksinä kaupunginhallitukselle. Lisäksi vanhusneuvosto keskusteli Leif Westerénin 

aloite-ehdotuksesta koskien kaupunginsairaalan kanttiinin aukiolojen laajentamista ja päätti sen vii-

meistelystä.  
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Vanhusneuvosto järjesti 17.8.2016 Ruissalon Honkapirtillä virkistysiltapäivän Kastun, Nättinummen ja 

Runosmäen kotihoidon asiakkaille. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä kaupungin kotihoidon sekä 

Turun AKK:n lähihoitajaopiskelijoiden kanssa. Vanhusneuvoston osalta tapahtuman koordinoinnista 

vastasi varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo. Vanhusneuvosto kävi syyskuun kokouksessaan palaute-

keskustelun tapahtuman osalta; tapahtuman todettiin onnistuneen hyvin.  

 

Vanhusneuvosto merkitsi syyskuun kokouksessaan tiedokseen myös Virtaa eläkeikään -tapahtuman 

valmistelutilanteen sekä talouden toteuman vuoden 2016 osalta. Lisäksi vanhusneuvosto päätti Palve-

lutori Poijun päivystysvuoronsa syksyn osalta.  

 

Vanhusneuvosto keskusteli syyskuun kokouksessaan Turun Seudun Vanhustuki ry:n toiminnanjohtaja 

Nina Karunevan yhteydenotosta liittyen vanhuspalvelulakiin kaavailtuihin muutosesityksiin. Turun Seu-

dun Vanhustuki ry ilmaisi huolensa vanhuspalvelujen hoitajamitoituksesta, erityisosaamisen vaatimuk-

sen poistamisesta sekä vastuuhoitajan nimeämisen poistamisesta. Vanhusneuvosto päätti asiasta kes-

kusteltuaan seuraavansa asian kehittymistä ja ottavan kantaa asiaan aikanaan kun on siihen ensin 

perehtynyt.  

 

Varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo oli saanut yhteydenoton liittyen suoramyyntituotteiden (kala, vi-

hannekset yms.) myynnin lopettamiseen Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen johdon toimesta Leh-

musvalkaman pihalla. Vanhusneuvosto päätti keskusteltuaan ko. yhteydenotosta, että asia ei kuulu 

vanhusneuvoston toimialaan.  

 

Järjestö- ja yhdistysjäsenillä ei ollut syyskuun kokouksessa tiedotettavaa.  

 

Lautakuntakuulumisten yhteydessä keskusteltiin vielä Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakun-

nan 17.8.2016 kokouksessaan, § 135, tekemästä päätöksestä koskien Turun vanhusneuvoston aloi-

tetta rollaattorilla liikkuvien ikäihmisten matkustamiseksi maksutta Turun joukkoliikenteessä. Turun 

kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta palautti asian 17.8.2016 kokouksessaan uudelleen valmis-

teltavaksi. Vanhusneuvosto päätti Pekka Paateron esityksestä, että Turun kaupunkiseudun joukkolii-

kennelautakunnalle tiedotetaan, että sen on pyydettävä vanhusneuvostolta vielä lausunto asiasta en-

nen kuin se käsittelee asiaa uudelleen kokouksessaan. 

 

Muissa asioissa puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa tiedotti Poijussa jaettavan lokakuun alusta alkaen 

maksutta liukuesteitä 70 vuotta täyttäneille turkulaisille. Vanhusneuvosto kävi myös läpi lähettämiään 

aloitteita, joihin se ei ollut saanut vastauksia. Vanhusneuvosto valtuutti Seppo Kosken laatimaan aloit-

teen koskien uusien penkkien saamista keväällä 2017 alueille, jossa ikäihmiset liikkuvat.  Vanhusneu-

vosto keskusteli syyskuun kokouksen päätteeksi myös ympärivuorokautisen hoidon jonotilanteesta ja 

Hilan kiinteistön rakentamisen tilanteesta.  

 

Vanhusneuvoston lokakuun kokous pidettiin Attendon Peiponhovissa. Kokouksen aluksi kuultiin joh-

taja Sari Laakson esittely Peiponhovin toiminnasta; kokouksen jälkeen vanhusneuvoston jäsenillä oli 

vielä mahdollisuus tutustua hoitokotiin. 

 

Toisena esityksenä kuultiin projektikoordinaattori Nea Kososen esitys Aktiivinen kaiken ikää -hankkeen 

keskeisistä tuloksista ja kolmantena kuultiin osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskalan esitys osalli-

suuteen liittyvistä ajankohtaisista asioista. 
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Vanhusneuvosto päätti lokakuun kokouksessaan lähettää selvityspyynnön ikäihmisten asuntojen kun-

nostamisesta esityksenä kaupunginhallitukselle. Selvityspyyntö turkulaisten ikäihmisten suun tervey-

denhuollon palveluista päätettiin lähettää toimenpiteitä varten terveyspalvelujen palvelualuejohtajalle 

Katariina Korkeilalle. Lisäksi päätettiin lähettää esitys kaupunginhallitukselle kaupunginsairaalan kant-

tiinin aukiolojen laajentamisesta. 

 

Vanhusneuvosto päätti lokakuun kokouksessaan myös vuoden 2017 toimintasuunnitelman valmiste-

lusta. 

 

Vanhusneuvosto kävi palautekeskustelut kauppakeskus Hansan Hansa-torilla 5.10.2016 järjestetyn 

Virtaa eläkeikään -tapahtuman ja 27.9.2016 Fokhälsanin tiloissa järjestetyn ruotsinkielisille turkulaisille 

ikäihmisille tarkoitetun infotilaisuuden Vad kan Åbo erbjuda dig som svensk senior? osalta. Em. tapah-

tumat olivat yleisömenestyksiä.  

 

Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri Sirpa Lehtola lähestyi 11.10.2016 Suomen vanhusneu-

vostojen sihteereitä sähköpostilla, jossa Ruskon vanhus-ja vammaisneuvosto haluaa haastaa Suomen 

vanhusneuvostot Hyvä teko ikäihmiselle -kampanjaan Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Vanhusneu-

vosto päätti yksimielisesti, että Turun kaupungin vanhusneuvosto osallistuu ko. haastekampanjaan 

vuonna 2017.  

 

Varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo oli saanut yhteydenoton, jonka vanhusneuvosto totesi kuuluvan 

vammaisneuvoston käsiteltäväksi. 

 

Lauta- ja johtokuntien jäsenillä ei ollut lokakuun kokouksessa tiedotettavaa. 

 

Järjestö- ja yhdistyskuulumisissa varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo kertoi Pohjoisen Turun eläk-

keensaajat ry:n osallistuneen yhdessä Muistiyhdistyksen kanssa Muistiviikolla 22.9.2016 järjestettyyn 

tapahtumaan.  

 

Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa tiedotti Turussa alkaneen Osallisuus lähiöissä -projekti. 

 

Pekka Paatero kertoi valtion tukevan sotaveteraanien kotona asumista vuonna 2017 yhteensä 30 mil-

joonalla €:lla. Paateron mukaan Turussa jää vuosittain käyttämättä ko. tarkoitukseen osoitettua ra-

haa.  

 

Mirja Kautonen kertoi vierailleensa Vuokko -kodissa ja vierailun aikana kuulleensa, että talon edessä 

olevalta pysäkiltä eivät rollaattorilla liikkuvat ikäihmiset mahdu aina linja-auton kyytiin, koska autossa 

on ollut jo useat lastenvaunut.  

 

Muissa asioissa Leif Westerén muistutti vanhusneuvostoa sen tehtävästä seurata vanhuspalvelulain 

toteutumista Turussa. 

 

Marraskuussa kokoonnuttiin Palvelutalo Iso-Heikissä, jossa kuultiin toiminnanjohtaja Jaana Vuorenhei-

mon esittely Palvelutalo Iso-Heikin toiminnasta ja toimitusjohtaja Katja Suomisen esitys Turun Kau-

punkilähetys ry:n toiminnasta. Kokouksen jälkeen vanhusneuvoston jäsenillä oli vielä mahdollisuus 

tutustua Palvelutalo Iso-Heikin tiloihin. 
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Vanhusneuvosto toivotti kokouksen aluksi tervetulleeksi mukaan toimintaan uuden jäsenen Pilvi Heis-

kasen, jonka kaupunginhallitus valitsi 19.9.2016 kokouksessaan, § 373, Raili Engdahlin tilalle vanhus-

neuvostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

Vanhusneuvosto keskusteli marraskuun kokouksessaan Valtiokonttorin myöntämän määrärahan käy-

töstä turkulaisten sotaveteraanien kotiin annettaviin palveluihin vuonna 2016. Vanhusneuvosto päätti 

olla asian tiimoilta yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijään, toimialajohtaja Riitta 

Liuksaan. Vanhusneuvosto valtuutti Pekka Paateron ja puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaan käymään 

asiasta keskustelun toimialajohtaja Liuksan kanssa.  

 

Yhteydenotoissa varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo kertoi saaneensa yhteydenoton liittyen terveys-

asemien ilmoittautumisautomaatteihin, joita on käytössä Käsityöläiskadun ja Mäntymäen terveysase-

milla. Saadun palautteen mukaan ikäihmiset kokevat automaattien käytön vaikeaksi ja niiden käytön 

koetaan vaarantavan yksityisyyden suojan erityisesti tilanteissa, joissa automaatille syntyy jonoa ja 

automaattia käyttävän tiedot saattavat näkyä jonossa hänen takanaan oleville.  

 

Vanhusneuvosto päätti ottaa asian keskustelutasolla esille terveyspalvelujen palvelualuejohtaja Kata-

riina Korkeilan kanssa Alvariumin 22.11. tilaisuuden yhteydessä; puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa 

valtuutettiin tuomaan asia esille ko. tilaisuudessa.  

 

Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa oli saanut yhteydenoton, jonka mukaan YLE:n ohjelmapolitiikka ei 

ole ikäihmisiä suosivaa.  

 

Tarja Lessig oli saanut yhteydenoton liittyen rollaattorilla joukkoliikenteessä matkustaviin ikäihmisiin. 

Varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo toi samassa yhteydessä esille Turun SDP:n esityksen kokeilusta, 

jossa rollaattorilla kulkevat ikäihmiset voisivat liikkua Turun joukkoliikenteessä maksutta klo 10 – 14 

välillä. Em. kokeiltaisiin puolen vuoden ajan. Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa kertoi tehneensä vas-

taavanlaisen esityksen 

 

Lauta- ja johtokunta asioissa vanhusneuvosto päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistoja 

ja pöytäkirjoja jatkossa seuraavat ja niissä esillä olleista ikäihmisiin liittyvistä asioista vanhusneuvos-

ton seuraavassa kokouksessa raportoivat Pekka Paatero ja Leif Westerén. 

 

Seppo Koski kertoi puhuneensa penkkitarpeista, ks. syyskuun kokous, kiinteistöliikelaitoksen johto-

kunnalle. Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa kertoi myös olleensa yhteydessä kiinteistöliikelaitoksen 

ylläpitopäällikkö Mari Heliniin ja kertoneensa, että penkkejä kaivattaisiin lisää vanhusvoittoisille alueille 

kuten Suikkilaan ja Uittamolle. Myös Länsikeskuksen alueelle kaivataan penkkejä lisää, sillä ikäihmisiä 

liikkuu runsaasti alueen kaupoissa.  

 

Järjestö- ja yhdistyskuulumisissa Pekka Paatero kertoi Turun Sotaveteraanit ry:n tärkeänä tehtävänä 

olevan jatkossakin selvittää sotaveteraanien kotiin annettavien palvelujen käyttöä Turussa ja seurata 

Valtiokonttorin myöntämän määrärahan käyttöä.  

 

Joulukuun kokous pidettiin Turun kansalliset seniorit ry:n kerhotiloissa ja kokouksen aluksi kuultiin 

Turun kansalliset seniorit ry:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Leivon esitys yhdistyksen toiminnasta.  
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Vanhusneuvosto hyväksyi joulukuun kokouksessaan toimintasuunnitelmansa vuodelle 2017 ja merkitsi 

tiedoksi Pekka Paateron selvityksen sotaveteraanien kotiin annettavien palvelujen käytöstä. Vanhus-

neuvosto päätti seurata tilannetta vuonna 2017.  

 

Vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi laatimansa aloitteet ja selvityspyynnöt, joihin se ei ollut joulukuun 

kokoukseen mennessä saanut vastausta. Vanhusneuvosto päätti lähettää käsittelemättömät aloitteet 

koontilistana vielä tiedoksi kaupunginhallitukselle.  

 

Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaan laatima arviointi vanhuspalvelujen toiminnasta päätettiin jättää 

pöydälle.  

 

Vanhusneuvosto keskusteli myös miten Suomi 100 -juhlavuosi näkyy vanhusneuvoston toiminnassa 

vuonna 2017. Vanhusneuvosto päätti, että työvaliokunta (Aalto Marjut, Paatero Pekka, Sinervo Mar-

jatta, Westerén Leif, Vierimaa Ulla-Maija, Mäkinen Tiina), Seppo Leivo ja Tarja Lessig tekevät Suomi 

100 -juhlavuoden hankerahoitushakemuksen ja ideoivat vuosikellossa marraskuulle sijoitetun tapahtu-

man sisältöä. 

 

Vanhusneuvosto kävi palautekeskustelun Alvariumissa 22.11.2016 järjestetystä infotilaisuudesta alu-

een eläkeläis- ja vanhusjärjestöille. Paikalla oli verrattain vähän järjestöjen jäseniä ja tilaisuus toimi 

paremminkin vanhusneuvoston jäsenten koulutustilaisuutena. Vanhusneuvoston osalta tilaisuuden 

koordinoinnista vastasi puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa.  

 

Vanhusneuvosto vastaanotti 18.11.2016 kutsun osallistua kyselyyn kuntien vanhusneuvostojen roo-

lista asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä. Kyselyllä tuotetaan tietoa selvitykseen, joka on osa 

ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa. Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa 

ei ollut kokoukseen mennessä ehtinyt koota Turun vanhusneuvoston kannanottoa kyselyyn ja pu-

heenjohtaja Vierimaan pyynnöstä asia jätettiin pöydälle.  

 

Joulukuun kokouksessa käytiin läpi talouden toteuma, vahvistettiin vuoden 2017 kokousajat sekä ke-

vätkauden 2017 osalta Palvelutori Poijun päivystysvuorot.  

 

Soili Raitanen kertoi Poijussa keskustelua herättäneen suojateiden valkoiset raidat, jotka ovat liukkaita 

märkinä ja jäisinä. Seppo Koski kertoi, että asiasta oli keskusteltu Kiinteistöliikelaitoksen johtokun-

nassa 13.12.2016. Päätettiin, että Seppo Koski ottaa asian vielä uudelleen esille Kiinteistöliikelaitoksen 

johtokunnassa tuoden esille vanhusneuvoston kannan asiaan.  

 

Käsiteltäviä yhteydenottoja ei joulukuun kokouksessa ollut.  

 

Lauta- ja johtokuntakuulumisina Seppo Koski kertoi Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan valinneen 

13.12.2016 kokouksessaan (§518) Kakolan funikulaarin järjestelmätoimittajan. 

 

Järjestöjen ja yhdistysten terveisinä Seppo Koski kertoi Vasemmistokonkarien järjestävän Ravintola 

Koulun Bellman -salissa 17.1.2017 tilaisuuden, jossa Kimmo Kiljunen esitelmöi ns. taitetusta indek-

sistä ja paikalla ovat myös kansanedustajat Li Andersson ja Eeva-Johanna Eloranta. 
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Muissa asioissa puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa tiedotti vielä kuuden suurimman kaupungin (Hel-

sinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) 25.10.2016 jättämästä yhteisestä lausunnosta valtio-

neuvostolle liittyen kunnallisten vanhusneuvostojen tarpeellisuuteen maakunnallisten vanhusneuvos-

tojen perustamisen jälkeen. 

 

Joulukuun kokouksen jälkeen ohjelmassa oli yhteinen joulupäivällinen. 
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Tilaisuudet 
 

Vanhusneuvoston järjestämät avoimet yleisötilaisuudet 

 

6.4.2016. Seniori Turussa – miten haluat asua? Alvarium. Informaatio- ja keskustelutilaisuus, jossa 

esiteltiin mm. yhteisöasumista.  

 

27.9.2016 Vad kan Åbo erbjuda dig som svensk senior? Folkhälsans Kvartersklubb. Seminaarissa jaet-

tiin käytännön tietoa tukipalveluista, etuuksista ja virkistyspalveluista. Seminaarin koordinoinnista vas-

tasivat vanhusneuvoston taholta Leif Westerén ja Solveig Basilier; yhteistyökumppaneita olivat ruot-

sinkieliset eläkeläisyhdistykset, Folkhälsan ja Luckan. 

 

5.10.2016. Virtaa eläkeikään -senioritapahtuma kauppakeskus Hansan Hansatorilla. Tilaisuudessa 

kuultiin kaupungin palveluista ikäihmisille. Tapahtumassa mukana myös Mikaelin seurakunta sekä 

useat paikalliset eläkeläisyhdistykset ja -järjestöt. 

 

 

Vanhusneuvoston järjestämät muut tapahtumat 

 
17.8.2016. Virkistysiltapäivä Kastun, Nättinummen ja Runosmäen kotihoidon asiakkaille Ruissalon 

Honkapirtillä. Tapahtuman toteutuksessa vanhusneuvoston yhteistyökumppaneita olivat kaupungin 

kotihoito ja Turun ammatti-instituutin lähihoitajaopiskelijat. Lisäksi vapaaehtoisina musiikillisia elä-

myksiä vanhuksille tarjosivat Lauri Laurikainen, Ari Rantanen sekä Anneli Tilli Pohjoisen Turun eläk-

keensaajista.  

Tapahtuman koordinoinnista vastasi vanhusneuvoston taholta varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo. 

 

 

Yhteistyössä toteutetut tapahtumat 

 

Superseniori -viikko 9.5.-13.5.2016. Turun Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden ja Kaarinan 

vammais- ja vanhusneuvoston kanssa yhteistyössä toteutettu tapahtumaviikko.  

 

 

Vanhusneuvoston järjestämät koulutustilaisuudet 

22.11.2016. Infotilaisuus vanhusneuvoston jäsenille ja varajäsenille sekä alueen eläkeläisjärjestöille ja 

-yhdistyksille. Tilaisuudessa projektipäällikkö Taina Kaila kertoi kaupungin palveluohjaus -hankkeesta 

ja terveyspalvelujen palvelualuejohtaja Katariina Korkeila loi tilannekatsauksen G1 -selvityksiin ja mui-

hin ajankohtaisiin terveyspalvelujen asioihin. 
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Yhteistyö muiden vanhusneuvostojen kanssa 

 

9.9.2016 Kaarinan, Liedon, Raision ja Turun vanhusneuvostojen puheenjohtajien, varapuheenjohta-

jien ja sihteerien tapaaminen Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa.  

 

25.10.2016 Kuuden suurimman kaupungin vanhusneuvostojen tapaaminen Tampereella. Puheenjoh-

taja Ulla-Maija Vierimaa, varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo ja sihteeri Tiina Mäkinen edustivat ta-

paamisessa Turun vanhusneuvostoa.  

 

 

 
Osallistuminen koulutuksiin ja seminaareihin  

 

11.2.2016 Turun eri vaikuttajaryhmien yhteistapaaminen, superneuvosto, kaupungintalolla. Ko. tapaa-

misessa vanhusneuvostoa edustivat Marjut Aalto, puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa sekä sihteeri 

Tiina Mäkinen. 

 

6.4.2016. Vanhusneuvostopäivä. Wanha Satama, Helsinki. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjel-

man 2013 – 2017 tilaisuus. Turun vanhusneuvostoa tilaisuudessa edusti Seppo Leivo.  

21.4.2016. Hyvä koti ja asuinympäristö ikääntyville -kutsuseminaari. Tilaisuuden järjestivät Lounais-

Suomen Loma ja Virkistys ry ja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry yhteistyössä Turun kaupungin 

kanssa. Vanhusneuvostosta tilaisuuteen osallistuivat Marjut Aalto, Mirja Kautonen, Seppo Koski, Raili 

Meltovaara, varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo sekä sihteeri Tiina Mäkinen. 

10.10.2016. Missä menet sote? Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry:n järjestämä tilaisuus Meri-

Karinassa. Vanhusneuvostosta seminaariin osallistuivat Marjut Aalto, Heidi Haapala, Mirja Kautonen ja 

puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa.  

8.11.2016. Let us be active -hankkeen päätösseminaari. Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa esitteli ti-

laisuudessa vanhusneuvoston toimintaa englanniksi Riikan ja Pärnun hanketahoille.  

 

8.11.2016. I & O -kärkihankkeen maakuntatilaisuus Turun Messukeskuksessa. Varsinais-Suomen 

muutosagentiksi valittu Kirsi Kiviniemi kertoi hankkeen tavoitteista; alueen vanhusneuvostot ovat osa 

hankkeen asiakaskentän toimijoista. Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa ja Marjut Aalto osallistuivat 

tilaisuuteen vanhusneuvoston edustajina.  

 
 

Osallistuminen muihin tilaisuuksiin 

 

25.1.2016. Vammaisneuvoston järjestämä esteettömyyttä käsitellyt keskustelutilaisuus Meri-Karinan 

toiminta- ja palvelukeskuksessa.  Tilaisuuteen osallistuivat Marjut Aalto, Mirja Kautonen, Hannu Mä-

kilä, Pekka Paatero ja varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo. 

 

26.1.2016 Attendo Peiponhovin avajaiset. Pekka Paatero, varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo. 
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8.3.2016. Villa Auroran avajaiset. Pekka Paatero ja Leif Westerén osallistuivat tilaisuuteen vanhusne-

neuvoston edustajina. 

 

17.3.2016. Vågar man blir gammal i Åbo? RKP:n järjestämä keskustelutilaisuus. Leif Westerén osallis-

tui kutsusta tilaisuuteen.  

 

7.4.2016. Kohti uusia unelmia. VIMMA. Asiakkuudet ja osallisuus. Soili Raitanen edusti tilaisuudessa 

vanhusneuvostoa.  

 

8.4.2016 Skanssiaiset kauppakeskus Skanssissa. Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa esitteli tapahtu-

massa vanhusneuvoston toimintaa.  

 

27.4.2016. Me -talon avajaiset Pansiossa. Varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo osallistui tilaisuuteen 

vanhusneuvoston edustajana.  

 

11.5.2016 Portsakodin 10 -vuotisjuhla, johon vanhusneuvostosta osallistuivat Marjut Aalto, Pekka 

Paatero, varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo ja puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa.   

25.5.2016 Siltojen välissä, keskellä Turkua. Vanhustyön neuvottelukunnan, eläkeläisyhdistysten ja -

järjestöjen sekä kaupungin yhteistyönä jokirannassa toteutettu virkistystapahtuma.  

29.9.2016 Turun Seudun Vanhustuki ry:n Elämänmenoa -messut Ruusukorttelissa. Vanhusneuvostoa 

tilaisuudessa edustivat Mirja Kautonen, Hannu Mäkilä ja sihteeri Tiina Mäkinen.  

 

1.11.2016 Vanhusneuvoston esittäytyminen Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen tiistaitilaisuu-

dessa; osallistujina Mirja Kautonen, Tarja Lessig, Hannu Mäkilä, varajäsen Risto Saari sekä puheen-

johtaja Ulla-Maija Vierimaa.  

 

22.11.2016 Asiakkaan polku -hankkeen kehittämispäivä. Alvarium. Tilaisuuteen vanhusneuvostosta 

osallistuivat Marjut Aalto ja puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa.  

 

8.12.2016. Neuvontakeskus Kunnonkodin avoimet ovet. Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskatu. Pekka 

Paatero osallistui ko. tapahtumaan.  

 

19.12.2016 Kaskenlinnan kuntoutuskeskuksen avajaiset. Marjut Aalto, Pekka Paatero ja puheenjoh-

taja Ulla-Maija Vierimaa osallistujina.   
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Aloitteet 
 

Vanhusneuvoston tekemät aloitteet 

Aloite - vanhusasiamies Turkuun, esitys kaupunginhallitukselle 18.2.2016 (Dnro 1320-2016). 

 

Aloite - 80 vuotta täyttäneiden turkulaisten ennaltaehkäisevien kotikäyntien kehittäminen, sosiaali- ja 

terveyslautakunnalle 2.3.2016 (Dnro 1313-2016). 

 

Aloite - rollaattorilla liikkuvien ikäihmisten matkustaminen Turun joukkoliikenteessä, Turun kaupunki-

seudun joukkoliikennelautakunnalle ja joukkoliikennejohtaja Sirpa Kortteelle 2.5.2016 (Dnro 2857-

2016).  

 

Turun kansalliset seniorit ry:n aloite-ehdotus ryhmäkuuntelulaitteen hankkimisesta, esitys kaupungin-

hallitukselle 14.6.2016 (Dnro 6344-2016). 

 

Aloite vanhusneuvolan perustamisesta, esitys kaupunginhallitukselle 14.9.2016 (Dnro 6354-2016). 

 

Aloite-ehdotus Turun kaupunginsairaalan kanttiinin aukioloaikojen laajentamisesta, esitys kaupungin-

hallitukselle 12.10.2016 (Dnro 9438-2016).  

 

Turun kansalliset seniorit ry:n aloite-ehdotus Turun kaupungille ikäihmisten asuntojen kunnostami-

sesta, esitys kaupunginhallitukselle 12.10.2016 (Dnro 6343-2016).  

 

Vastaukset vanhusneuvoston aloitteisiin 

 

Hyvinvointitoimialan terveyspalvelujen palvelualuejohtaja Katariina Korkeilan vastaus koskien Kasken-

linnan sairaalan toiminnan kehittämistä 28.1.2016 (Dnro 9971-2015). 

 

Hyvinvointitoimialan terveyspalvelujen palvelualuejohtaja Katariina Korkeilan kokoama terveyspalvelu-

jen vastaus aloitteeseen 80 vuotta täyttäneiden turkulaisten ennaltaehkäisevien kotikäyntien kehittä-

minen 2.2.2017 (Dnro 1313-2016). 

 

Hyvinvointitoimialan vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualuejohtaja Sari Ahosen ja avopalvelujoh-

taja Anne Vuorisen vastaus aloitteeseen 80 vuotta täyttäneiden turkulaisten ennaltaehkäisevien koti-

käyntien kehittäminen 2.3.2017 (Dnro 1313-2016). 

 

Arkea Oy:n toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmen vastaus aloitteeseen koskien Turun kaupungin-

sairaalan kanttiinin aukioloaikojen laajentamista 3.2.2017 (Dnro 9438-2016).  
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Lausuntopyynnöt 
 

Ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun suunnitteluyksikön lausuntopyyntö kauppatorin ympäristön 

liikenne-, katu, -ja torisuunnitelmista 10.3.2016 (Dnro 9903-2014) 

 

Esteettömyystyöryhmän lausuntopyyntö Turun kaupungin esteettömyyssuunnitelmasta 21.12.2016 

(Dnro 13229-2016) 

 

 

Vanhusneuvoston lausunnot 

 

Vanhusneuvoston lausunto kauppatorin ympäristön liikenne-, katu, -ja torisuunnitelmista Ympäristö-

toimialan kaupunkisuunnittelun suunnitteluyksikölle/Jaana Mäkiselle 29.3.2016 (Dnro 9903-2014) 

 

Kuuden suurimman kaupungin vanhusneuvostojen lausunto valtioneuvostolle kunnallisten vanhusneu-

vostojen tarpeellisuudesta vielä sen jälkeenkin kun maakunnalliset vanhusneuvostot sote-uudistuksen 

myötä on perustettu 25.10.2016.  

 

Selvityspyynnöt 
 

 

Vanhusneuvoston jättämät selvityspyynnöt 

Selvityspyyntö turkulaisten ikäihmisten suun terveydenhuollon palveluista terveyspalvelujen palvelu-

aluejohtajalle Katariina Korkeilalle 12.10.2016. (Dnro 6353-2016).  

 

Vastaukset vanhusneuvoston selvityspyyntöihin 

 

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimuspäällikkö Hannele Paltan vastaus vanhusneu-

voston selvityspyyntöön koskien sairaanhoitajien opetukseen sisältyvää geriatrisen sairaanhoidon si-

sältöä 28.1.2016 (Dnro 9971-2015).  

 

Hyvinvointitoimialan terveyspalvelujen johtava ylihammaslääkäri Minna Kinnarisen ja palvelupäällikkö 

Suvi Perälän vastaus vanhusneuvoston selvityspyyntöön koskien turkulaisten ikäihmisten suun tervey-

denhuollon palveluja 8.12.2016 (Dnro 6353-2016).  
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Kehittämisehdotukset 
 

Vanhusneuvoston esittämät kehittämisehdotukset 

Turun Eläkeläiset ry:n ja vanhusneuvoston kehittämisehdotus ’bussien niiaus’ Turun kaupunkiseudun 

joukkoliikennelautakunnalle ja joukkoliikennejohtaja Sirpa Kortteelle 31.3.2016 (Dnro 2856-2016).  

 

 

Vastaukset vanhusneuvoston kehittämisehdotuksiin 

 

Hyvinvointitoimialan terveyspalvelujen palvelualuejohtaja Katariina Korkeilan vastaus vanhusneuvos-

ton kehittämisehdotukseen koskien terveyskioskin perustamista Turun Länsikeskukseen 28.1.2016 

(Dnro 11349-2014).  

 

 

Tiedottaminen  
 

Vanhusneuvoston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kaupungin nettisivuilla osoit-

teessa http://www.turku.fi/node/8761 Vanhusneuvoston nettisivuilta löytyy myös tietoa vanhusneu-

voston järjestämistä tapahtumista. Vanhusneuvoston nettisivujen ylläpidosta on vastannut osallisuu-

den erityisasiantuntija Anri Niskala konsernihallinnosta. 

 

Vanhusneuvoston järjestämien tapahtumien lehti-ilmoittelusta ja tiedotteista on vastannut hyvinvointi-

toimialan tiedottaja Tiia Laakso.  

 

Vanhusneuvoston jäsen Marjut Aalto on ilmoittanut Turun Sanomien Minne tänään -palstalle Palvelu-

tori Poijussa päivystysvuorossa olevien jäsenten nimet kuin myös tiedon vanhusneuvoston järjestä-

mistä yleisötapahtumista.   

 

Medianäkyvyys 
 

Mielipidekirjoitukset 

Aalto Marjut & Vierimaa Ulla-Maija. Onko koti paras paikka muistisairaalle? Turun Sanomat 5.3.2016.  

 

Sinervo Marjatta. Rollaattorilla liikkumisesta linja-autoissa. Turun Sanomat lokakuussa 2016. 

 

Sinervo Marjatta. Yksin-yksinäisyydessä. Turun Sanomat joulukuussa 2016. 

 

 
Radiohaastattelut 

21.9.2016. Leif Westerén Radio Vegan haastateltavana liittyen 27.9.2016 Vad kan Åbo erbjuda dig 

som svensk senior? -tilaisuuteen.  

http://www.turku.fi/node/8761
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Lehtijutut 

22.9.2016. Åbo Underrättelser. Svensk seniorservice på ett fatt. Liittyen 27.9.2016 Vad kan Åbo er-

bjuda dig som svensk senior? 

 
 

Määrärahan käyttö 
 

Vanhusneuvoston vuoden 2016 toimintaan oli varattu yhteensä 22 900,08 €; toimintaan kului 

26 743,03 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakelu 

tied Kaupunginhallitus 

tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta 

tied Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta 

tied Konsernihallinto, asiakkuudet ja osallisuus 

tied Kulttuurilautakunta 

tied Liikuntalautakunta 

tied Nuorisolautakunta 

tied Rakennuslautakunta 

tied Sosiaali- ja terveyslautakunta 

tied Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 

tied Lasten parlamentti 

tied Monikulttuurisuusneuvosto 

tied Nuorisovaltuusto 

tied Vammaisneuvosto 

tied Seuraparlamentti 

tied Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta 

 
  



Liite I. Vanhusneuvoston 2015 – 2016 jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2016 

 

 13.1 10.2 16.3 13.4 11.5 8.6 14.9 12.10 9.11 14.12 

Jäsen:           

Mirja Kautonen x x x x x x x x x x 

Marjatta Sinervo x x x x x x x x x x 

Seppo Leivo x x x x - - x x x x 

Hannu Mäkilä x x x x x x x x x x 

Tarja Lessig x x x x x x x x x x 

Pekka Paatero x x - x x - x x x x 

Leif Westerén x x x x - x x x x - 

Marjut Aalto x x x x x x x x x x 

Ulla-Maija Vierimaa x x x x x x x x x x 

Raili Engdahl, Pilvi Heiskanen  x x x x x x - - x x 

Heidi Haapala x - x x x x x x - x 

Marko Laakso - - - - - - - - - - 

Veikko Lehtonen - - - x - x x x x x 

           

Varajäsen:           

Kaija Kiessling  - - - - - - - - - - 

Rauni Laine - - - - - - - - - - 

Soile Ojanperä - - - - x x - - - - 

Risto Saari x - - - - - - - - - 

Rauno Mäkinen x - - - - x - - - - 

Matti Rantanen x - - - - x - - - - 

Solveig Basilier - - - - x - - - - x 

Soili Raitanen - - - - - x - - - - 

Aila Harjanne x - - - - - - - - - 

Päivi Pietari - - - - - - - - - - 

Joni Lähteenmäki - - - - - - - - - - 

Seppo Koski x x x x x x x x x x 

Raili Meltovaara - - x - - x - - - - 


