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Vanhusneuvoston asettaminen
Kunnan on 1.7.2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain1 mukaisesti asetettava vanhusneuvosto varmistamaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kunnan on myös huolehdittava vanhusneuvoston 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 kokouksessaan (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, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien
palvelujen kannalta.



Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja ikääntyviä kaupunkilaisia koskevissa 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
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Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)
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Kokoonpano
Kaupunginhallituksen 2.2.2015 (51 §) vahvistaman toimintasäännön mukaisesti vanhusneuvostossa
on kolmetoista (13) varsinaista jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kahdeksan (8)
varsinaista jäsentä ja heidän varajäsentään edustaa eläkeläis- ja vanhusjärjestöjä ja viisi (5) jäsentä
varajäsenineen edustaa kaupunginhallituksen nimeämiä luottamushenkilöitä.
Kaupunginhallitus päätti 8.5.2017 kokouksessaan (209 §), että vanhusneuvosto voi kokoontua vuosien 2015 – 2016 kokoonpanossa2 uuden neuvoston asettamiseen asti.
Kaupunginhallitus päätti 18.9.2017 kokouksessaan (377 §) vanhusneuvoston jäsenvalinnasta vuosille
2017 - 20193. Vanhusneuvoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle 2017 –
2019 ovat seuraavat:

Eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen edustajat:
Jäsen

Varajäsen

Hulya Kytö
DaisyLadies ry

Soile Ojanperä
Eläkeliiton Turun yhdistys ry

Pekka Paatero
Turun Sotaveteraanit ry

Heikki Yli-Rokki
Paattisten – Vahdon sotaveteraanit ry

Marjut Aalto
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry

Seija Paatero
Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Leif Westerén
Åbo svenska pensionärsklubb r.f.

Eini Pihlajamäki
Lounais-Suomen Loma ja virkistys ry

Väinö Lindberg
Turun Seudun Romanit ry

Kurt Laine
Turun Tapaturma- ja sairausinvalidit

Aira Hellström
Turun kansalliset seniorit ry

Merja Kivelä
Turun Eläkkeensaajat ry

Soili Raitanen, puheenjohtaja
SPR, Turun osasto

Riitta Suomi
JHL Turku Eläkeläiset ry

Risto Saari
Valtion Eläkkeensaajat – VES Turku ry

Seppo Leivo
Turun kansalliset seniorit ry
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Vanhusneuvoston 2015 - 2016 kokoonpano liitteessä 1.
Kaupunginhallitus päätti vielä 3.10 kokouksessaan (412 §) todeta Reima Rungon tehtävän vanhusneuvoston varajäsenenä
päättyneen paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Kurt Laineen hänen tilalleen vanhusneuvostoon Väinö Lindbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikaudelle 2017–2019.
3
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Luottamushenkilöt:
Jäsen

Varajäsen

Ulla-Maija Vierimaa
Anita Birstolin, varapuheenjohtaja
Matti Rantanen
Maisa Saloniemi
Pekka Aho

Hannele Mustonen
Pirjo Saarinen
Ilari Luojola
Sari Lähteenmäki
Jyrki Åland

Vanhusneuvoston esittelijäsihteerinä toimi vuonna 2017 suunnittelija Tiina Mäkinen. Teknisen sihteerin tehtävät hoiti kanslisti Tuija Savila.

Yhteydenottomuodot
Vanhusneuvostoon on vuoden 2017 aikana voinut ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia jäsenien ja
varajäsenien käytössä olevaan turku.fi -osoitteiseen tai vanhusneuvoston yhteisösähköpostiin vanhusneuvosto@turku.fi. Vanhusneuvostoon on voinut olla yhteydessä myös soittamalla puheenjohtajalle
ja/tai sihteerille. Kirjeitse saapuneet yhteydenotot on käsitelty vanhusneuvoston kokouksissa.
Lisäksi vanhusneuvosto on ollut tavattavissa Palvelutori Poijussa kuukauden parittoman viikon tiistaisin kesätaukoa lukuun ottamatta.

Kokoukset
Vanhusneuvosto kokoontui 8 kertaa vuoden 2017 aikana. Helmi-kesäkuussa kokoonnuttiin vielä edellisen kauden kokoonpanolla; loka-joulukuussa kokoontui jo vanhusneuvosto 2017 - 2019.

Vanhusneuvosto 2015 - 2016 kokoukset
Vanhusneuvosto piti helmikuun kokouksensa Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa. Kokouksen aluksi
päätettiin jättää kannanotto selvitykseen Turun palvelulinjojen toimivuudesta ja kehittämistarpeista.
Esteettömyysasiamies Jaana Solasvuo oli kokouksessa kuultavana kaupungin esteettömyyssuunnitelmasta. Pekka Paatero oli laatinut ko. suunnitelmasta lausuntoehdotuksen, joka päätettiin lähettää sellaisenaan vanhusneuvoston lausuntona esteettömyystyöryhmälle.
Kokouksessa merkittiin tiedoksi puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaan lähettämä ja kokouksessa läpikäymä Turun kaupungin vanhusneuvoston vastaus ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman kyselyyn. Lisäksi merkittiin tiedoksi puheenjohtaja Vierimaan laatima raportti vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualuejohtaja Sari Ahosen kanssa 7.2.2017 käymästään vanhuspalvelujen arviointikeskustelusta sekä kooste 3.11.2016 olleesta tapaamisesta palvelualuejohtaja Ahosen
kanssa.
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Maaliskuussa kokoonnuttiin Liinahaan vanhainkodissa. Kokouksen aluksi kuultiin asumispalvelujen
päällikkö Susanne Röbergin esitys Liinahaan ja vanhuskeskus 3:n toiminnasta.
Vanhusneuvosto päätti jättää kannanoton asemakaavanmuutoksen valmistelusta Uittamon kaupunginosaan, Uittamon täydennys. Kannanoton laadinta annetiin puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaan tehtäväksi. Kannanotossa päätettiin esittää ko. alueelle esteettömän liikkumisen mahdollistavaa suunnittelua sekä palvelutalotyyppistä asumista.
Vanhusneuvosto järjesti 13.2.2017 Puutarhakadun auditoriossa keskustelutilaisuuden ikäihmisten palveluista. Tilaisuudessa puhujina olivat hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa, valtiovarainministeri Petteri Orpo ja tuleva perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Maaliskuun kokouksessa käytiin palautekeskustelu tapahtuman osalta.
Kaskenlinnan kuntoutuskeskuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapeutit Henna Lehtokannel,
Hanna Tolonen ja Johanna Weeman lähettivät kannanoton mm. vanhusneuvostolle 22.2.2017 liittyen
turkulaisten ikääntyvien liikkumisen haasteisiin ja kuljetuspalvelujen saatavuuteen. Kannanottoon toivottiin reagoitavan ja sen toivottiin johtavan toimenpiteisiin turkulaisten ikäihmisten hyväksi. Vanhusneuvosto kävi maaliskuun kokouksessaan läpi ko. kannanoton ja päätyi kannattamaan sitä yksimielisesti. Kannanotto päätettiin lähettää vielä tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Maaliskuun kokouksessaan vanhusneuvosto merkitsi vielä tiedokseen Turun kaupungin sisäisen tarkastuksen laatiman raportin Turun vanhuspsykiatrian G1-osaston toiminnasta.
Huhtikuun kokous järjestettiin Myllykodissa ja kokouksen aluksi kuultiin esimies Päivi Salokankaan esitys Myllykodin toiminnasta.
Ympäristötoimialan lausuntopyyntöön ehdotuksesta uudeksi rakennusjärjestykseksi vanhusneuvosto
päätti, että sillä ei ole huomautettavaa ehdotuksen osalta.
Huhtikuun kokouksessaan vanhusneuvosto hyväksyi toimintakertomuksensa vuodelta 2016.
Vanhusneuvosto järjesti 22.3.2017 yleisötilaisuuden ikäihmisten asumiseen liittyen sekä 29.3.2017 senioriparlamentin, joka oli suunnattu lähinnä paikallisten eläkeläisjärjestöjen ja -yhdistysten edustajille.
Tilaisuudessa kaupungin johtavat viranhaltijat tai heidän edustajansa vastasivat yleisön heille esittämiin kysymyksiin. Vanhusneuvosto kävi huhtikuun kokouksessaan palautekeskustelun em. tapahtumien osalta ja totesi molemmat tapahtumat onnistuneiksi.
Vanhusneuvosto päätti lisäksi esittää kaupunginhallitukselle, että vanhusneuvosto 2015 – 2016 jatkaisi tehtävässään siihen asti kunnes vanhusneuvosto 2017 – 2019 aloittaa toimintansa. Esitystä perusteltiin vanhuspalvelulain (11 §) vaatimuksella, että jokaisessa kunnassa on oltava vanhusneuvosto.
Vanhusneuvosto koki myös, että sen tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden hoitaminen edellyttää neuvoston aktiivista toimintaa.
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Toukokuussa vanhusneuvosto kokoontui RKP:n Turun toimistolla. Kokouksen aluksi kuultiin RKP:n varapuheenjohtaja Nicke Wulffin esitys ruotsinkielisestä toiminnasta Turussa ja Turunmaan Senioritoiminnan puheenjohtaja Björn Taxellin esitys ruotsinkielisestä senioritoiminnasta. Lisäksi Leif Westerén
ja Solveig Basilier kertoivat vanhusneuvostossa edustamiensa yhdistysten toiminnasta lyhyesti.
Vanhusneuvosto hyväksyi toukokuun kokouksessa syksyn 2017 kokousaikansa.
Vanhusneuvosto päätti lähettää saamansa yhteydenoton liittyen kotihoidossa olevien ikäihmisten suun
terveydenhuollon palveluihin lisäselvitystä varten johtava ylihammaslääkäri Minna Kinnariselle. Toisessa yhteydenotossa toivottiin Ruusukortteliin modernia ja viihtyisää kaupungin ylläpitämää seniorikuntosalia palvelemaan erityisesti kaupungin keskustassa asuvien ikäihmisten tarpeita. Vanhusneuvoston toivottiin vievän asiaa eteenpäin. Vanhusneuvosto piti asiaa tärkeänä ja päätti käydä tutustumassa Ruusukorttelin nykyiseen kuntosaliin.
Muissa asioissa varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo toi esille sen, että kaupungin tulisi hankkia vanhusneuvostossa eläkeläisjärjestöjä edustaville jäsenille tabletit; luottamushenkilöillä kaupungin tabletit
on jo käytössä. Vanhusneuvosto valtuutti puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaan tiedustelemaan asiaa
konsernihallinnosta.
Kesäkuussa kokoonnuttiin Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa. Kokouksessa vanhusneuvosto päätti
ehdotuksestaan eläkeläisyhdistysten avustusten jakamisesta ja antoi ehdotuksen eteenpäin avustustoimikunnalle käsiteltäväksi.
Käytiin myös läpi vanhusneuvoston laatimat aloitteet ja selvityspyynnöt, joihin ei oltu kokoukseen
mennessä saatu vastauksia. Vanhusneuvosto päätti kutsua hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta
Liuksan syyskauden ensimmäiseen kokoukseen keskustelemaan hyvinvointitoimialaan liittyvien keskeneräisten aloitteiden valmistelutilanteesta.
Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa jakoi kokouksessa pöydälle laatimansa aloiteluonnoksen seniorikeskuksen/vanhusneuvolan perustamiseksi kauppatorin läheisyyteen. Vanhusneuvosto on jo aiemmin
tehnyt kaupunginhallitukselle aloitteen vanhusneuvolan perustamisesta (Dnro 6354-2016). Vanhusneuvosto päätti uusia aiemmin jättämänsä aloitteen vanhusneuvolasta päivittämällä siihen puheenjohtaja Vierimaan kokoukseen tuoman aloitteen asiasisältöä ja lisäämällä siihen esityksen vanhusasiamiehen tehtävän perustamisesta. Vanhusasiamiehestä vanhusneuvosto on jättänyt aloitteen kaupunginhallitukselle 18.2.2016 (Dnro 1320-2016).
Lakisääteisten vaikuttajaryhmien, vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston, jäsenille,
joilla ei ole käytettävissään kannettavaa tietokonetta tai tablettia, tulisi sellainen vanhusneuvoston
mielestä hankkia kaupungin toimesta. Vanhusneuvosto valtuutti kesäkuun kokouksessaan Pekka Paateron laatimaan asiasta esitysluonnoksen kaupunginhallitukselle.
Vanhusneuvosto osallistui toistamiseen yhdessä Kaarinan vanhus- ja veteraanineuvoston ja Turun
ammattikorkeakoulun kanssa Superseniorit -viikon toteuttamiseen Turussa ja Kaarinassa 8.12.5.2017. Vanhusneuvosto kävi kesäkuun kokouksessaan palautekeskustelun ko. tapahtumaviikon
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osalta. Tapahtumaviikko oli onnistunut; viikon tapahtumat keräsivät arviolta 1 500 kävijää. Tapahtumaviikko huipentui Turun konserttitalossa järjestettyyn Musiikillinen aikamatka läpi itsenäisen Suomen
– juhlakonserttiin, joka oli osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa Turussa.
Vanhusneuvosto käsitteli toukokuun kokouksessaan yhteydenottoa, jossa toivottiin Ruusukortteliin
modernia ja viihtyisää kaupungin ylläpitämää seniorikuntosalia palvelemaan erityisesti kaupungin keskustassa asuvien ikäihmisten tarpeita. Yhteydenotossa toivottiin vanhusneuvoston vievän asiaa eteenpäin. Vanhusneuvosto päätti toukokuun kokouksessaan käydä tutustumassa Ruusukorttelin nykyiseen
kuntosaliin ja palata sen jälkeen asiaan mikäli käynnin perusteella todetaan, että asiaa on syytä vanhusneuvoston toimesta viedä eteenpäin. Pekka Paatero oli käynyt vanhusneuvoston edustajana katsomassa salin nykyisen varustelutason ja totesi salin kaipaavan päivitystä osan laitteiden osalta ja myös
salin ilmanvaihtoa tulisi parantaa.
Kesäkuun kokouksessa järjestöedustajien terveisinä Pekka Paatero kertoi, että kaupungin toimesta on
nyt laadittu 250 sotaveteraanille yksilölliset palvelusuunnitelmat. Kaupunki on Paateron mukaan ilmoittanut, että kuluvana vuonna Turussa ei jää käyttämättä Valtiokonttorin sotaveteraanien kotiin annettaviin palveluihin ja kuntoutukseen korvamerkitsemää avustusmäärärahaa.
Marjut Aalto tiedotti Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:n osalta elokuun alussa alkavasta uudesta
maakunnallisesta hankkeesta, Järjestö 2.0, jonka tarkoituksena on vahvistaa sotejärjestöjen roolia
osana maakuntaa ja sote-aluetta ja turvata kansalaisjärjestötoiminnan edellytyksiä peruskuntatasolla.

Vanhusneuvoston 2017 - 2019 kokoukset
Vanhusneuvosto 2017 - 2019 kokoontui ensimmäisen kerran lokakuussa vanhuspalvelujen hallinnon
tiloissa Linnankadulla. Lokakuun kokouksen aluksi vanhusneuvosto päätti jättää lausunnon ns. ”Herrainkulman” asemakaavanmuutosehdotusta. Lausunto päätettiin jättää myös Herttuankulman asemakaavaehdotuksesta. Pekka Paatero valtuutettiin valmistelemaan molemmat lausuntoluonnokset.
Vanhusneuvosto merkitsi lokakuun kokouksessaan tiedoksi, että sillä ei ollut huomautettavaa koskien
”Suomen pankin” ja ”Turku Energian” asemakaavanmuutosehdotuksia.
Tiedoksi merkittiin myös johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhosen vastaus vanhusneuvoston
27.6.2017 esitykseen kannettavien tietokoneiden tai tablettien hankinnasta vanhusneuvoston jäsenille.
Lokakuun kokouksessaan vanhusneuvosto keskusteli vuoden 2017 toiminnastaan. Edellisen vanhusneuvoston puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa kävi läpi vanhusneuvoston toimintaa vuonna 2017 ja
edellisenä toimikautena.
Vanhusneuvosto päätti lokakuun kokouksessaan, että puheenjohtaja Soili Raitanen, varapuheenjohtaja Anita Birstolin, edellisen vanhusneuvoston puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa sekä sihteeri Tiina
Mäkinen luonnostelevat vanhusneuvoston vuoden 2018 toiminnan painopistealueita.
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Vanhusneuvosto päätti Ulla-Maija Vierimaan esityksestä, että Pekka Paatero ja Leif Westerén seuraavat jatkossa sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelemiä ikäihmisiin liittyviä asioita ja kertovat niistä
seuraavassa kokouksessa.
Marraskuussa kokoonnuttiin Radisson BLU Marina Palacessa. Kokoukseen ja kokouksen jälkeiseen
vuoden 2018 toimintaa suunnittelevaan seminaariin osallistuivat myös varajäsenet.
Marraskuun kokouksen aluksi merkittiin tiedoksi vanhusneuvoston 7.11.2017 antama lausunto "Kurjenlinnan" asemakaavanmuutosehdotuksesta.
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell pyysi vaikuttajaryhmiltä päivitysehdotuksia Turun kaupungin strategiaohjelmiin 10.11.2017 mennessä. Marraskuun kokouksessa merkittiin tiedoksi vanhusneuvoston ohjelmatekstin kulttuuriosioon lisättäväksi ehdottama maininta kulttuuripalvelujen saavutettavuudesta.
Saavutettavuutta tulee vanhusneuvoston mielestä edistää tukemalla liikuntarajoitteisten pääsyä kulttuurin pariin kulttuuriystävän tms. avulla.
Vanhusneuvosto valitsi marraskuun kokouksessa myös edustajansa Palvelutori Poijun kevään 2018
päivystysvuoroihin.
Merkitessään tiedoksi 2.10.2017 vanhusneuvostolle osoitettua yhteydenottoa, vanhusneuvosto päätti
kutsua ensihoidon maakunnallisesta päivystyksestä vastaavan henkilön kertomaan vanhuspotilaiden
hoitokäytännöistä Tyksin päivystyksessä.
Lisäksi päätettiin muissa asioissa, että Pekka Paatero kouluttaa vanhusneuvoston jäseniä vanhuspalvelulaista ennen helmikuun kokousta.
Joulukuussa kokoonnuttiin Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:n tiloissa Runosmäessä. Kokouksen
aluksi kuultiin asiantuntija, hankekoordinaattori Marjut Aallon yleisesittely JärjestöSotehanke 113 projektista.
Vanhusneuvosto päätti joulukuun kokouksessaan jättää lausunnon koskien Turun pyöräilyn kehittämisohjelman luonnosta.
Vanhusneuvosto hyväksyi joulukuun kokouksessaan myös toimintasuunnitelmansa vuodelle 2018 sekä
päätti vuoden 2018 kokousaikansa.
Yhteydenotoissa merkittiin tiedoksi Helsingin vanhusneuvoston sihteeri Outi Pauligin 5.12.2017 Kuusikko -kuntien vanhusneuvostoille lähettämä yhteydenotto koskien Kuntaliitossa laadittavana olevan
maakuntien vanhusneuvostojen toimintaa linjaavan opasluonnoksen kommentointia.
Muissa asioissa käytiin vielä läpi vanhusneuvoston tekemien aloitteiden käsittelytilannetta.
Kokouksen jälkeen vanhusneuvosto nautti yhteisen joulupäivällisen.
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Tilaisuudet
Vanhusneuvoston järjestämät avoimet yleisötilaisuudet
13.2.2017. Ikäihmisten palvelut Turussa. Keskustelutilaisuuden puhujina hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa, valtiovarainministeri Petteri Orpo ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Puutarhakadun auditorio, Puutarhakatu 1.
22.3.2017. Keskustelutilaisuus ikäihmisten asumisesta. Tilaisuudessa puhujina kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, (Turun kaupunki), toimitusjohtaja Kari Välimäki (Merimieseläkekassa), avopalvelujen johtaja Anne Vuorinen (Turun kaupunki), perhehoidon koordinaattori Kirsi Ollonqvist (Varsinais-Suomen perhehoitoyksikkö), toimitusjohtaja Leif Jokinen (Parkinmäen Palvelutalo Oy) sekä kokemusasiantuntijana Irja Viskari (Parkinmäen Palvelutalon asukas). Alvarium, Puutarhakatu 8 B
29.3.2017. Senioriparlamentti. Tilaisuudessa kaupungin johtavat viranhaltijat vastasivat eläkeläisjärjestöjen ja -yhdistysten edustajien esittämiin ikäihmisiä koskettaviin kysymyksiin. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A. Manni. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lehtinen kertoi talon historiasta ennen varsinaista senioriparlamentti-istuntoa. Kaupungintalon valtuustosali, Aurakatu 2.

Yhteistyössä toteutetut tapahtumat
Superseniori -viikko 8.5.-12.5.2017. Turun Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden ja Kaarinan
vammais- ja vanhusneuvoston kanssa yhteistyössä toteutettu tapahtumaviikko, joka päättyi Suomi
100 -juhlavuoden hengessä toteutettuun Musiikillinen aikamatka läpi itsenäisen Suomen -konserttiin
Konserttitalossa 12.5.2017.

Yhteistyö muiden vanhusneuvostojen kanssa
11.5.2017. Tampereen vanhusneuvosto järjesti opintomatkan Turkuun. Tutustuttiin yhdessä tamperelaisten kanssa Verkahovin toimintaan.
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Osallistuminen koulutuksiin ja seminaareihin
11.4.2017. Mirja Kautonen osallistui pääkirjaston Studia Generalia -seminaariin, jonka aiheena oli vanhuspalvelulain toteutuminen Turussa. Seminaarissa avopalvelujen johtaja Anne Vuorinen kertoi miten
lain toteutumista seurataan ikäihmisten avopalveluissa ja erityisesti kotiin annettavassa hoidossa Turussa.
17.5.2017. Mirja Kautonen ja Seppo Leivo osallistuivat Helsingin Wanhassa Satamassa järjestettävään
Ikääntyneiden asumisratkaisut -seminaariin, jonka järjesti ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017.
27.9.2017. Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013 - 2017 järjesti
kongressikeskus Paasitornissa Helsingissä Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä -seminaarin. Ko. seminaariin osallistuivat puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa ja Mirja Kautonen.

16.10.2017. Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnan ja Korjausneuvonnan järjestämään ikäihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta käsittelevään seminaariin pääkirjaston Studiossa osallistuivat
Pekka Paatero, Matti Rantanen, Risto Saari ja Maisa Saloniemi.
6.11.2017 Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n Lehmirannan Lomakeskuksessa järjestämään Iloa ja
eloa - ikäihmisten hyvinvointiseminaariin osallistuivat varapuheenjohtaja Anita Birstolin ja Ulla-Maija
Vierimaa.
8.11.2017 Lounais-Suomen aluehallintoviraston järjestämässä Yhdessä parempaa! -koulutuspäivässä,
jonka aiheena oli ikääntyvien osallisuus sekä palvelujen kehittäminen ja valvonta, vanhusneuvoston
edustajana kutsusta puheenvuoron käytti Marjut Aalto. Pekka Paatero piti kokemusasiantuntijan roolissa puheenvuoron ikäihmisten palvelutarpeista. Tilaisuuteen osallistui myös Seija Paatero.

Osallistuminen muihin tilaisuuksiin
19.1.2017. Lähitori Iso-Heikin avajaiset. Raili Meltovaara, Soile Ojanperä, varapuheenjohtaja Marjatta
Sinervo ja puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa osallistuivat.
15.3.2017. KomPAssi -hankkeen ’KomPAssi maakuntaan’ -kiertueen Turun tilaisuuteen Ruusukorttelissa osallistui Pekka Paatero.
20.3.2017. Turun vammaisneuvosto ja Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry järjestivät keskustelutilaisuuden aiheesta Sote-uudistus, uhka ja mahdollisuus.
29.3.2017. Leif Westerén esitteli vanhusneuvoston toimintaa Café Orchidéssa, Åbo svenska församling.
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5.4.2017. Seppo Leivo osallistui Turun vanhusneuvoston edustajana ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017 ja valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon kehittäminen järjestämään Vanhusneuvostopäivään 5.4.2017 Helsingissä.
6.4.2017. Leif Westerén ja puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa osallistuivat vanhusneuvoston edustajina Kaskenlinnassa järjestettyyn messutapahtumaan.
18.4.2017. Tarja Lessig edusti vanhusneuvostoa raitiotien yleissuunnitelman tarkennusta käsittelevässä työpajassa.
25.4.2017. Vaikuttajaryhmät tutuiksi -messut kaupungintalolla. Tilaisuudessa vanhusneuvostoa edustivat Marjut Aalto, Mirja Kautonen, Seppo Leivo, Tarja Lessig ja Pekka Paatero.
17.5.2017. Siltojen välissä, keskellä Turkua. Turun kaupungin, vanhustyön neuvottelukunnan sekä
Turun seudun eläkeläisyhdistysten ja -järjestöjen järjestämä ikäihmisten kävelytapahtuma Aurajokirannassa. Vanhusneuvostosta puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa osallistui ko. tapahtumaan.

29.9.2017. Ikäihmisten kansalaisraadin julkilausuman julkistustilaisuus pääkirjaston Studiossa. Pekka
Paatero osallistui julkilausuman kirjoittamiseen ja oli paikalla julkistamistilaisuudessa. Soili Raitanen
esittäytyi tilaisuudessa vanhusneuvoston uutena puheenjohtajana.

30.10.2017. Marjut Aalto, puheenjohtaja Soili Raitanen, Maisa Saloniemi ja Ulla-Maija Vierimaa osallistuivat sote-järjestöjen sote-starttiristeilylle.
24.11.2017. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013 – 2017 päätösjuhla Helsingissä. Anita
Birstolin, Eini Pihlajamäki, puheenjohtaja Soili Raitanen ja Ulla-Maija Vierimaa osallistuivat.
30.11.2017. Vammaisneuvoston järjestämä yhteistyö- ja neuvottelutilaisuus Lounais-Suomen Neuroyhdistyksen tiloissa. Varapuheenjohtaja Anita Birstolin, Maisa Saloniemi ja Ulla-Maija Vierimaa osallistuivat.
4.12.2017. Neuvontakeskus Kunnonkodin Avoimien ovien päivä. Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskatu.
Puheenjohtaja Soili Raitanen osallistui.
4.12.2017. Turun kaupungin ympäristötoimialan järjestämä Pysäköinti Turussa esittely- ja keskustelutilaisuus, Puutarhakadun auditorio, Puutarhakatu 1. Puheenjohtaja Soili Raitanen osallistui.
17.12.2017 Turun Seudun Vanhustuki ry:n 40-vuotisjuhla, Ruusukortteli. Puheenjohtaja Soili Raitanen
osallistui.
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Aloitteet
Vanhusneuvoston tekemät aloitteet, esitykset
Esitys kaupunginhallitukselle nykyisen vanhusneuvoston toimikauden jatkamisesta, 12.4.2017 (Dnro
3989-2015)
Esitys kaupunginhallitukselle kannettavien/tablettien hankinnasta uuden vanhusneuvoston jäsenille,
27.6.2017 (Dnro 7750-2017).
Esitys kaupunginhallitukselle seniorikeskuksen/ senioritalon/vanhusneuvolan/ikäihmisten terveyspisteen perustamiseksi Turun kauppatorin läheisyyteen, 27.6.2017 (Dnro 6354-2016, aiemman aloitteen
uusinta)

Vastaukset vanhusneuvoston aloitteisiin
Hyvinvointitoimialan terveyspalvelujen palvelualuejohtaja Katariina Korkeilan kokoama terveyspalvelujen vastaus aloitteeseen 80 vuotta täyttäneiden turkulaisten ennaltaehkäisevien kotikäyntien kehittäminen, 31.1.2017 (Dnro 1313-2016).
Arkea Oy:n toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmen vastaus aloitteeseen koskien Turun kaupunginsairaalan kanttiinin aukioloaikojen laajentamista, 3.2.2017 (Dnro 9438-2016).
Hyvinvointitoimialan vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualuejohtaja Sari Ahosen ja avopalvelujohtaja Anne Vuorisen vastaus aloitteeseen 80 vuotta täyttäneiden turkulaisten ennaltaehkäisevien kotikäyntien kehittäminen, 2.3.2017 (Dnro 1313-2016).
Konsernihallinnon hallintopalvelujen johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhosen vastaus vanhusneuvoston esitykseen kannettavien tietokoneiden tai tablettien hankinnasta uuden vanhusneuvoston
jäsenille, 6.9.2017 (Dnro 7750-2017).

Lausuntopyynnöt, kannanottopyynnöt
Ympäristötoimialan seudullisen joukkoliikenteen kannanottopyyntö selvitykseen Turun palvelulinjojen
toimivuudesta ja kehittämistarpeista, 13.1.2017 (Dnro 528-2017)
Ympäristötoimialan lausuntopyyntö koskien ehdotusta Turun kaupungin rakennusjärjestykseksi,
4.4.2017 (Dnro 4710-2015)
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Ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikön lausuntopyyntö asemakaavanmuutosehdotuksesta VII kaupunginosan korttelin 2 tontille 1001 ja Linnankadun osalle (os. Linnankatu 20, Kristiinankatu 2) "Kristiinankatu 2 - Suomen pankki" (13/2016), 28.6.2017 (Dnro 12513-2015)
Ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikön lausuntopyyntö asemakaavanmuutosehdotuksesta IX (009) 5.-23 ja -25, Linnankadun (osa) ja Amiraalistonkadun (osa) katualueita (os. Linnankatu 65) "Turku Energia" (1/2015), 28.6.2017 (Dnro 4145-2014)
Ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikön lausuntopyyntö asemakaavanmuutosehdotuksesta VII kaupunginosan korttelin 2 tonteille 13 ja 14, korttelin 3 tonteille 4 ja 6 ja kortteliin 36
sekä liittyville katualueille (os. Linnankatu 24-32, Läntinen Rantakatu 23-31), 29.9.2017(Dnro 26622014)
Ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikön lausuntopyyntö Herttuankulman asemakaavaehdotuksesta (asemakaavatunnus 27/2013), 2.10.2017 (Dnro 9515-2013)
Ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikön lausuntopyyntö asemakaavanmuutosehdotuksesta Kurjenmäen kaupunginosan korttelin 2 tontille 10, sekä liittyvälle lähivirkistysalueelle "Kurjenlinna" (14/2012), 12.10.2017 (Dnro 1258-2010)
Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö Turun pyöräilyn kehittämisohjelman luonnoksesta, 20.11.2017
(Dnro 12522-2016)

Vanhusneuvoston lausunnot, kannanotot

Lausunto Turun kaupungin esteettömyyssuunnitelmasta 2016 – 2017, 13.2.2017 (13229-2016)
Ympäristötoimialan seudulliselle joukkoliikenteelle lähetetty kannanotto koskien selvitystä Turun palvelulinjojen toimivuudesta ja kehittämistarpeista, 27.2.2017 (Dnro 528-2017)
Kaskenlinnan kuntoutuskeskuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapeutit Henna Lehtokannel,
Hanna Tolonen ja Johanna Weeman lähettivät vanhusneuvostolle kannanoton 22.2.2017 liittyen turkulaisten ikääntyvien liikkumisen haasteisiin ja kuljetuspalvelujen saatavuuteen. Vanhusneuvosto lähetti kannanoton tiedoksi kaupunginhallitukselle, 15.3.2017 (1324-2017)
Ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikölle lähetetty lausunto Herttuankulman asemakaavaehdotuksesta (asemakaavatunnus 27/2013), 1.11.2017 (Dnro 9515-2013)
Ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikölle lähetetty lausunto asemakaavanmuutosehdotuksesta VII kaupunginosan korttelin 2 tonteille 13 ja 14, korttelin 3 tonteille 4 ja 6 ja kortteliin
36 sekä liittyville katualueille (os. Linnankatu 24-32, Läntinen Rantakatu 23-31), 1.11.2017(Dnro
2662-2014)
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Ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikön lausuntopyyntö asemakaavanmuutosehdotuksesta Kurjenmäen kaupunginosan korttelin 2 tontille 10, sekä liittyvälle lähivirkistysalueelle "Kurjenlinna" (14/2012), 7.11.2017 (Dnro 1258-2010)

Selvityspyynnöt
Vanhusneuvoston jättämät selvityspyynnöt
Selvityspyyntö hyvinvointitoimialan terveyspalvelujen johtava ylihammaslääkäri Minna Kinnariselle
Niina Kreivilän vanhusneuvostolle 19.4.2017 lähettämän sähköpostin johdosta liittyen suun hoitoon
kotihoidossa, 19.5.2017. (Dnro 1324-2017).

Vastaukset vanhusneuvoston selvityspyyntöihin
Hyvinvointitoimialan terveyspalvelujen johtava ylihammaslääkäri Minna Kinnarisen ja palvelupäällikkö
Suvi Perälän vastaus Niina Kreivilän vanhusneuvostolle 19.4.2017 lähettämän sähköpostin johdosta
liittyen suun hoitoon kotihoidossa, 13.6.2017 (Dnro 1324-2017).

Tiedottaminen
Vanhusneuvoston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kaupungin nettisivuilla osoitteessa http://www.turku.fi/node/8761 Vanhusneuvoston nettisivujen ylläpidosta on vastannut osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala konsernihallinnosta. Vanhusneuvoston nettisivuilta löytyy myös
tietoa vanhusneuvoston järjestämistä tapahtumista.
Vanhusneuvoston järjestämien tapahtumien lehti-ilmoittelusta ja tiedotteista on vastannut hyvinvointitoimialan tiedottaja Tiia Laakso. Vanhusneuvoston järjestöjäsenet ovat tiedottaneet neuvoston tapahtumista jäsenistölleen mm. lisäämällä nettisivuilleen uutisen ko. tapahtumista.
Vanhusneuvoston jäsen Marjut Aalto on ilmoittanut Turun Sanomien Minne tänään -palstalle Palvelutori Poijussa päivystysvuorossa olevien jäsenten nimet kuin myös tiedon vanhusneuvoston järjestämistä yleisötapahtumista.
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Medianäkyvyys
Mielipidekirjoitukset

Vierimaa Ulla-Maija. Senioriparlamentti ratkoo eläkeläisten ongelmia. Turun Sanomat 29.3.2017.
Paatero Pekka. Eläkeläiset – elatusrasite vai voimavara? Turun Sanomat 14.11.2017.

Raitanen Soili. Näkökulmia ikäihmisten palveluohjaukseen ja neuvontaan. Vieraskynä. KomPAssihankkeen uutiskirje 11/2017.

Lehtijutut

Raitanen Soili. Vanhusneuvoston uuden puheenjohtajan ajatuksia. Aamuset 10/2017

Raitanen Soili. Tavoitteena kaikille hyvä Turku. Turkuposti 4/2017, 11/2017

Raitanen Soili. Mikä on vanhusneuvosto ja mitä se tekee. Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti no
4, 12/2017.

Vanhusneuvosto on ikääntyvien asialla (Vanhusneuvosto 2017-2019). Turun Tienoo 14.12.2017.

Määrärahan käyttö
Vanhusneuvoston vuoden 2017 toimintaan oli varattu yhteensä 22 900 €; toimintaan kului 17 416,65
€.
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Jakelu
tied Kaupunginhallitus
tied Kaupunkiympäristölautakunta
tied Konsernihallinto, asiakkuudet ja osallisuus
tied Kulttuurilautakunta
tied Liikuntalautakunta
tied Nuorisolautakunta
tied Rakennus- ja lupalautakunta
tied Sosiaali- ja terveyslautakunta
tied Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tied Lasten parlamentti
tied Monikulttuurisuusneuvosto
tied Nuorisovaltuusto
tied Vammaisneuvosto
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Liitteet
LIITE 1
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
Turun Seudun Vanhustuki ry

Kaija Kiessling
Turun Työväen Eläkeläiset ry

Marjatta Sinervo, varapuheenjohtaja
Pohjoisen Turun Eläkkeensaajat ry

Rauni Laine
Itä-Turun Eläkkeensaajat ry

Seppo Leivo
Turun kansalliset seniorit ry

Soile Ojanperä
Eläkeliiton Turun yhdistys

Hannu Mäkilä
Aarnen talli

Risto Saari
Valtion Eläkkeensaajat – Turku ry

Tarja Lessig
Ikinuoret Eläkkeensaajat ry

Rauno Mäkinen
Turun Eläkeläiset ry

Pekka Paatero
Turun Sotaveteraanit ry

Matti Rantanen
Paattisten – Vahdon sotaveteraanit ry

Leif Westerén
Åbo svenska pensionärsklubb r.f.

Solveig Basilier
Svenska Seniorer i Åboland r.f.

Marjut Aalto
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry

Soili Raitanen
SPR, Turun osasto

Luottamushenkilöt:
Jäsen

Varajäsen

Ulla-Maija Vierimaa, puheenjohtaja
Raili Engdahl
Heidi Haapala
Marko Laakso
Veikko Lehtonen

Aila Harjanne
Päivi Pietari
Joni Lähteenmäki
Seppo Koski
Raili Meltovaara

Kaupunginhallitus valitsi 19.9.2016 kokouksessaan, § 373, Pilvi Heiskasen Raili Engdahlin tilalle vanhusneuvostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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