Vanhusneuvoston jäsenet
Ulla-Maija Vierimaa, puheenjohtaja

Ulla-Maija Vierimaa on vanhusneuvoston puheenjohtaja toista kautta. Turkulaisten ikäihmisten
puolesta puhujana Ulla-Maija on toiminut kaupunginvaltuustossa useamman kauden ajan
edustaen kokoomusta. Ulla-Maija on myös kaupunginhallituksen jäsen. Hän edustaa
kaupunginhallitusta sosiaali- ja terveyslautakunnassa.
Ulla-Maija on aktiivinen myös muissa luottamustehtävissä. Hän on kirkkovaltuutettu ja Mikaelin
seurakuntaneuvoston jäsen sekä istuu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkoneuvostossa.
Ulla-Maija on maakuntavaltuutettu.
Koulutukseltaan Ulla-Maija on filosofian maisteri, ja hän teki pitkän työuransa perusopetuksen
englannin ja ruotsin kielen lehtorina Turussa. Yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttaminen kiinnostaa
Ulla-Maijaa.
Luottamustehtävissään ja Turun vanhusneuvoston puheenjohtajana Ulla-Maija pyrkii tekemään
parhaansa ikäihmisten palveluiden ja elämän laadun parantamiseksi Turussa.
Ulla-Maija on Vanhusneuvoston työvaliokunnan puheenjohtaja.
Yhteystiedot: ulla-maija.vierimaa@turku.fi, puh 0400 223 213 tai puh. 040 620 2778

Soili Raitanen, varapuheenjohtaja

Soili Raitanen toimii nyt toista kauttaan vanhusneuvostossa, edellisessä puheenjohtajana, nyt
varapuheenjohtajana. Työurasta viimeiset 20 vuotta hän toimi markkinointitehtävissä
vakuutusyhtiössä. Eläkkeelle jäätyään v. 2001 hän on aktiivisesti toiminut vapaaehtoisena ja
luottamustehtävissä eri tasoilla useassa järjestössä.

Tällä hetkellä hän toimii muun muassa Punaisen Ristin Turun osastossa Terveys- ja hyvinvoinnin
johtoryhmässä, V-S:n kansallisessa senioripiirissä matka- ja tapahtumavastaavana sekä Rohkeasti
seniori-hankkeen vastaavana, Vanhustyön neuvottelukunnan varapuheenjohtajana ja Turun
Kokoomus 2000 ry:n puheenjohtajana. Vanhusneuvostossa hän edustaa Punaisen Ristin Turun
osastoa.
Hänelle monimuotoinen vapaaehtoistoiminta on elämäntapa. Erilaiset tehtävät tukevat toisiaan ja
antavat elämälle runsaasti sisältöä ja merkitystä.
Vanhusneuvostossa Soilin vastuualueena ovat vapaaehtoiset ja järjestötoiminta.
Hän on myös työvaliokunnan jäsen.
Yhteystiedot: soili.raitanen@pp.nic.fi, puh. 040 580 3880.

Marjut Aalto

Marjut Aalto on kolmatta kautta vanhusneuvostossa. Marjut toimii Varsinais-Suomen Muistiyhdistys
ry:ssä asiantuntija- ja hankekoordinaattorin tehtävässä. Hän edustaa siis vanhusneuvostossa
potilasjärjestön työntekijänä muistisairauteen sairastuneita sekä heidän omaisiaan ja läheisiään.
Hän vastaa tällä hetkellä myös sote- uudistukseen liittyvän JärjestöSotehanke 113:n ikäihmisten
osaprojektin toteuttamisesta.
Marjut Aalto on työskennellyt yli 20 vuotta ikäihmisen palvelujen parissa eri tehtävissä.
Muistiyhdistys ry:n asiantuntijatehtävässä hän on työskennellyt seitsemän vuotta, sitä ennen 15
vuotta yksityissektorilla ikäihmisten asumispalvelujen laadunkehittämis- ja johtotehtävissä.
Vanhusneuvostossa Marjutin vastuualueena on vapaaehtoiset ja järjestötoiminta. Hän on myös
työvaliokunnan jäsen.
Yhteystiedot: marjut.aalto@muistiturku.fi puh 040 527 1665.

Pekka Aho

Olen Pekka Aho ja nyt toista kautta vanhusneuvoston jäsen. Olen eläkeläinen ja asun täällä Turun
pohjoisosassa Paattisilla. Täällä olen aktiivisesti ollut vanhusten kanssa tekemisissä.
Vanhusneuvoston jäseneksi olen tullut politiikan kautta, olen Perussuomalaisten jäsen.
Yhteystiedot: pekka.aho@turku.fi

Anita Birstolin

Anita Birstolin on toista kautta vanhusneuvostossa. Hän on eläkkeellä Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin ylihoitajan virasta, mutta tekee vielä töitä psykoterapeuttina. Koulutukseltaan
Anita on terveystieteen maisteri, opettaja ja psykoterapeutti. Terveyden- ja sosiaalihuollon asiat
ovat hänelle tärkeitä ja hän on toiminut projektipäällikkönä useammassa Kelan ja sosiaali- ja
terveysministeriön hankkeessa. Anita edustaa neuvostossa vihreää puoluetta.
Yhteystiedot: anita.birstolin@turku.fi

Aira Hellström

Aira Hellström on ollut vuodesta 2017 Vanhusneuvoston jäsen. Hän on Turun kansallisten
senioreiden edustaja Vanhusneuvostossa. Hän toimii koordinaattorin SenioriJelpissä, joka on
ikäihmisten tuki- ja kohtaamispaikka, kaikille turkulaisille avoin. SenioriJelppi tarjoaa digiapu
vierihoitona ja etätukena sekä terveysneuvontaa ja opastusta. Hän on toiminut tässä tehtävässä 9
vuotta.
Hän on myös tarkastuslautakunnan varajäsen.
Aira Hellström toimii Turun kansallisen seniorit ryn hallituksessa, sihteerinä ja jäsenrekisterin
hoitajana ja tiedottajana.
Hän toimii Varsinais-Suomen senioripiirin jäsenrekistein ja Teams ohjelmien kouluttajana.
Vastuualueena kaupungin liikuntapalvelujen tarjonta ikäihmisille.
Yhteystiedot: aira.hellstrom@seniorijelppi.fi puh. 0400 139 396

Per-Olof Nordin

Per-Olof Nordin on ensimmäistä kautta vanhusneuvostossa. Hän on koulutukseltaan kemisti ja
työskennellyt elintarvikealalla yli 30 vuotta. Eläkkeelle jäätyään hän liittyi Åbo Svenska
Pensionärsklubbeniin. Sen hallituksessa hän on toiminut viisi vuotta. Vanhusneuvostossa hänen
vastuualueensa on joukkoliikenne. Hän on myös työvaljokunnan jäsen.
Per-Olof Nordin är ny i äldrerådet. Till utbildningen är han kemist och arbetat inom
livsmedelsindustrin över 30 år. Efter pensioneringen anslöt han sig till Åbo Svenska
Pensionärsklubb. Där har han suttit i styrelsen i fem år. I äldrerådet är hans ansvarsområde
kollektivtrafiken. Han sitter också med i arbetesutskottet.
Yhteystiedot: perolofnordin@gmail.com

Timo Nurmio

Tämä on ensimmäinen kauteni vanhusneuvostossa. Edustan Turun eläkkeensaajia, toimin
yhdistyksen puheenjohtajana.
Työurani olen tehnyt sähkömiehenä ja isännöitsijänä.
Olen toiminut pitkään Turun kaupungin luottamushenkilönä sekä kaupungin valtuutettuna kuten
myös useissa lautakunnissa. Mm. terveyslautakunnan puheenjohtajana ja nyt tällä vaalikaudella
sote-lautakunnan jäsenenä. Olen toiminut myös vammaisneuvoston puheenjohtajana ja
varapuheenjohtajana.
Vanhusneuvostossa vastuualueenani on sosiaali- ja terveysasiat.
Pidetään yhdessä huolta kotikaupungistamme ja sen asukkaista.
Yhteystiedot: timo.nurmio@turku.fi, puh 050 553 3120.

Pekka Paatero

Pekka Paatero on kolmatta kautta vanhusneuvossa. Hän on koulutukseltaan
erikoishammaslääkäri. Terveyskeskuksen hammashoidossa hän on tehnyt työtä 20 vuotta. Sen
jälkeen valtioneuvosto nimitti hänet Turun ja Porin lääninhallitukseen sosiaali- ja terveysosaston
päälliköksi. Tässä työssä hän oli toiset 20 vuotta ja jäi eläkkeelle Länsi-Suomen
lääninhallituksesta virkanimikkeellä Läänin sosiaali- ja terveysneuvos.
Hän on ollut eläkkeellä jo yli 10 vuotta ja silti vielä monessa mukana. Taustaryhmänä
vanhusneuvostossa hänellä on Turun Sotaveteraanit ry, jonka puheenjohtaja hän on. Sen lisäksi
hän on mm. Suomen Punaisen Ristin Turun osaston puheenjohtaja. Vanhusneuvostossa hänen
vastuualueinaan on sosiaali- ja terveysasiat ja yhteiskuntasuhteiden ylläpito ja hoito. Hän on myös
työvaliokunnan jäsen.

Yhteystiedot: pekka.paatero@redcross.fi.

Eini Pihlajamäki

Eini Pihlajamäki on Lounais-Suomen Loma ja Virkistys ry:n edustaja vanhusneuvostossa.
Eini on hankkinut osaamisensa työelämässä sosiaalialan koulutus- ja kehittämistehtävissä.
Sosiaalialan asiat kiinnostavat häntä edelleen eläkkeelläkin, ja myös työ ikäihmisten
asumismahdollisuuksien parantamiseksi innostaa häntä toimimaan.
Yhteystiedot: eini.pihlajamaki@nic.fi, puh. 040 596 5185.

Matti Rantanen

Matti Rantanen on kolmatta kautta Vanhusneuvostossa. Ensimmäisen vuoden olin varajäsenenä.
Olen eläkkeellä oleva työhyvinvointipäällikkö, joten vanhusten asialle riittää nyt aikaa.
Vanhusten asioiden seuranta eri kanavien kautta on tärkeää. Tarvittaessa on otettava myös kantaa
ja vietävä asiaa eteenpäin valmisteluun. Vanhusneuvoston Matin toiminta-alueena on Paattisten
kaupunginosa. Nuoruuden eli Itäharjun kaupunginosan asiat ovat myös seurannassa mukana.
Toimin myös Seurakuntayhtymän luottamustehtävissä.
Yhteystiedot: matti.r.rantanen@gmail.com.

Risto Saari

Risto Saari on toiminut vanhusneuvostossa vuodesta 2009. Hänen taustayhteisönsä on Valtion
Eläkkeensaajat VES-TURKU ry ja laajemmin Eläkkeensaajien Keskusliitto. Risto edustaa siis
vanhusneuvostossa eläkeläisjärjestön tiedottajana suurta joukkoa eläkkeensaajia, joiden
ikähaarukka on 60-95 vuotta. Hän on antanut vapaaehtoistyöpanostaan
eläkkeensaajayhdistykselle yli 20 vuotta ja Verkosta virtaa-digiopastajan tehtävissä viisi vuotta
kohderyhmänä kaikki ikäihmiset.
Vanhusneuvostossa on ollut tilaisuus tutustua sekä kaupungin että yksityisiin vanhusten
palveluihin ja projektiluontoisesti kotihoidon kenttätyöhön. Ennen eläkeikää Riston työ- ja
palvelusuraan on kuulunut Merivoimien elektroniikka-alan asiantuntija-, laadunkehittämis- ja
johtotehtäviä.
Vanhusneuvostossa Riston vastuualueena on ikäihmisten liikunta ja liikuntalautakunta.
Yhteystiedot: rjsaari@gmail.com puh. 044 012 6125.
Maisa Saloniemi

Maisa Saloniemi on toista kautta vanhusneuvostossa. Hän on luottamushenkilöjäsenenä
vanhusneuvostossa vasemmistoliiton edustajana. Maisa on myös vammaisneuvostossa
varajäsenenä. Hän on työskennellyt ennen eläköitymistään ammatinopettajana ja kouluttajana.
Tietokirjailijana ja yksinyrittäjänä hän toimii edelleen.
Vanhusneuvoston työssä hän pitää tärkeänä, että voidaan vaikuttaa ja tehdä aloitteita Turun
iäkkäiden ihmisten parhaaksi ja kuunnella heidän huoliaan.
Yhteystiedot: hygieniakonsultti@gmail.com puh. 050 5907924.
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Mustonen Hannele hannele.mustonen@turku.fi
Kiessling Kaija kaija.kiessling@gmail.com
Mattila Hilkka hilkka.annikki.mattila@gmail.com
Åland Jyrki jyrki.aland@turku.fi
Saarinen Pirjo saarinenpiie@gmail.com
Kytö Hülya (Hissu) hissu.kyto@gmail.com
Hovirinta Mirja mirja.hovirinta@gmail.com
Numminen Irja-Mai irja.numminen@gmail.com
Ketola Eija eija.m.ketola@gmail.com
Lindberg Väinö vaino.lindberg@hotmail.com
Luojola Ilari ilari.luojola@turku.fi
Lessig Tarja tarja.lessig@pp1.inet.fi
Lähteenmäki Sari slahteen@gmail.com
Mustonen Hannele hannele.mustonen@turku.fi

