VANTAAN VANHUSNEUVOSTON
TOIMINTAKERTOMUS 2019

Vantaan vanhusneuvosto
Toimintakertomus 2019
Hyväksytty 15.1.2020

1

VANTAAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2019
1 Vanhusneuvoston kokoonpano vuonna 2019
Vanhusneuvosto nimettiin toimikaudelle 2017-2019 kaupunginhallituksen kokouksessa 11.9.2017.
Vanhusneuvoston toimikausi vaihtui kesällä 2019 ja kaupunginhallitus nimesi 12.8.2019 kokouksessaan
vanhusneuvoston toimikaudeksi 2019-2021, jolloin kokoonpanoon tuli joitakin muutoksia. Uusi
kokoonpano aloitti toimintansa 26.9.2019.
Vuonna 2019 vanhusneuvoston kokoonpanoon kuului 12 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä. Kokouksiin osallistuivat myös Vantaan kaupungin toimialojen sekä Vantaan
seurakuntayhtymän nimeämät asiantuntijat sekä kutsuttuina asiantuntijaedustajina kuuden eläkejärjestön
edustajat.
Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimi vuonna 2019 Jussi Särkelä ja varapuheenjohtajana Raimo Huvila.
Vanhusneuvoston sihteerinä toimi koordinaattori Jenna Hirvonen konserni- ja asukaspalvelujen toimialalta.

Vanhusneuvoston varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä (suluissa toimikausi, mikäli
toimikauden vaihtuessa kesällä 2019 tapahtunut muutoksia)
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Jussi Särkelä, puheenjohtaja

Jouko Koskinen

Raimo Huvila, varapuheenjohtaja

Pertti Räisänen

Eija Salmenkivi

Maija Salmenkaita

Heimo Liimatainen

Tuula Natunen

Leena Lauren

Ritva Eskelinen (2017-2019),
Peter Mansner (2019-2021)
Jukka Jormola (2017-2019),
Arto Tiihonen (2019-2021)
Sirkka Laaksonen

Juho Suomela
Paula Hakanen
Pirkko Niemi (2017-2019),
Varpu Peltonen (2019-2021)
Pirkko Forsberg (ent. Toivonen)
Sirkka Salmi-Mehtonen (2017-2019),
Eija Savela (2019-2021)
Ulla-Stina Palomaa

Varpu Peltonen (2017-2019),
Riitta Salasto (2019-2021)
Ester Kaljula (2017-2019),
Leila Mäkynen (2019-2021)
Pirkko Karjalainen (2017-2019),
Sirkka Salmi-Mehtonen (2019-2021)
Håkan Sandell

Kaarlo Martikainen (2017–2019),
Reijo Söderberg (2019–2021)

Reijo Söderberg (2017–2019),
Ritva Nordlund (2019–2021)
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Asiantuntijaedustajat ja heidän varaedustajansa
Varsinainen edustaja

Varaedustaja

Konserni- ja
asukaspalvelujen toimiala
Maankäytön, rakentamisen
ja
ympäristön toimiala, kevät
2019
Maankäytön, rakentamisen
ja
ympäristön toimiala, syksy
2019
Sivistystoimen toimiala,
kevät 2019
Sivistystoimen toimiala,
syksy 2019
Sosiaali- ja
terveydenhuollon toimiala,
kevät 2019
Sosiaali- ja
terveydenhuollon toimiala,
syksy 2019

Iiris Lehtonen, kuntalaispalvelujen johtaja

Marjo Nurminen, osallisuuspäällikkö

Olli Tamminen, liikenneinsinööri (sijaisena
liikennetietoasiantuntija Suvi RytkönenHalonen)

-

Petteri Hankivuo,
kiinteistökehityspäällikkö

Emmi Pasanen,
liikennejärjestelmäinsinööri

Veli-Matti Kallislahti, liikuntajohtaja

Annukka Larkio, kulttuurijohtaja

Jutta Hakala, kulttuurituottaja

Annukka Larkio, kulttuurijohtaja

Minna Lahnalampi- Lahtinen, vs. vanhusja vammaispalvelujen johtaja

Päivi Keskinen palvelupäällikkö, kotona
asumisen tuki

Minna Lahnalampi- Lahtinen, vs. vanhusja vammaispalvelujen johtaja

Taina Kulmala, toimintaterapian
esimies

Vantaan
seurakuntayhtymä

Mariela Salminen, seniorityön diakoni

Kevätkaudella ei varaedustajaa,
syyskaudella Katri Valve, diakonia- ja
yhteiskuntatyön asiantuntija

Eläkejärjestöjen edustajat ja heidän varaedustajansa
Varsinainen edustaja

Varaedustaja

Irma Sihvonen, Eläkeliitto ry
Ari Martinaho, Eläkeläiset ry
Taisto Mäntynen, Eläkkeensaajat ry
Marketta Savolainen, Kansalliset Seniorit ry (tk 20172019),
Leila Nuotio, Kansalliset Seniorit ry (2019-2021)
Seppo Piitulainen, Vantaan kristilliset eläkeläiset ry

Eija Savela, Eläkeliitto ry
Ilona Rosenlund, Eläkeläiset ry
Jari Eklund, Eläkkeensaajat ry
Ruben Karlsson, Svenska Pensionärer rf

Anneli Karhunen, Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry
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Ritva Laurikainen, Julkisen alan eläkeläiset ry
eläkeläiset ry (2017-2019, syksyllä 2019 ei nimettyä
edustajaa)
Taina Kulusjärvi-Touray, Opetusalan Seniorijärjestö OSJ
ry
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2 Vanhusneuvoston toiminta ja sille asetetut painopisteet vuonna 2019
Vanhusneuvoston vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa toiminnan painopisteiksi määriteltiin seuraavat
kolme tavoitetta: vanhusneuvoston lakisääteisen roolin vahvistaminen käytännön tasolla, vanhusneuvoston
tunnettuuden lisääminen ja yhteistyön vahvistaminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen.
Toimintasuunnitelmaan kirjattiin toimenpiteitä, joilla näitä painopisteitä toteutettaisiin. Vanhusneuvosto
arvioi toimintasuunnitelman toteutumista kevään viimeisessä kokouksessaan 23.5.2019 sekä vuoden 2020
ensimmäisessä kokouksessa 15.1.2020.

2.1 Toiminnan painopisteiden toteutuminen toimenpiteittäin arvioituna
1) Vanhusneuvoston lakisääteisen roolin vahvistaminen käytännön tasolla

Toimenpiteet suunnitelmassa:

Toteutuneet toimenpiteet:

Vanhusneuvosto seuraa aktiivisesti kaikkien
toimialojen suunnitelmien valmistelua ja pyrkii
vahvistamaan niin vanhusneuvoston kuin yleisesti
ikäihmisten osallisuutta valmistelussa.

Vanhusneuvosto oli mukana kuljetuspalvelujen
hankintatyöryhmässä ja toteuttamassa hankinnasta kyselyä
järjestöille. Kokouksissa esiteltiin ajankohtaisia hankkeita ja
suunnitelmia eri toimialoilta.

Vanhusneuvosto seuraa ja arvioi ikääntyneiden
palvelujen kehittymistä ja laatua sekä yleisten
palveluiden kehityksen vaikutusta ikäihmisiin.

Kokouksissa käsiteltiin mm. odotusaikoja iäkkään henkilön
sosiaalipalveluihin, saattohoitoa, palvelutaloasumisen
palveluseteliä, iäkkäiden palvelujen myöntämisen perusteita,
kaupungin hyvinvointikatsausta sekä iäkkäiden henkilöiden
tarvitsemien palveluiden riittävyyttä ja laatua vuonna 2018.

Vanhusneuvosto tekee tarpeen mukaan aloitteita
ja kannanottoja ja antaa lausuntoja ikäihmisille
merkittävistä asioista

Vanhusneuvosto antoi vuonna 2019 kaksi
lausuntoa/kannanottoa, joista toinen oli joustavamman
palveluasumisen puolesta ja toinen kaupungin tilojen vapaaajan käyttö- ja maksuperusteiden uudistamisesta. Lisäksi
annettiin pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen yhteinen
kannanotto HSL:lle.

Vanhusneuvosto tekee toimintavuoden aikana
Vanhusneuvoston 12.12.2019 kokous järjestettiin Myyrmäen
ainakin yhden vierailukäynnin ikäihmisten palvelujen uudessa vanhustenkeskuksessa, jonka jälkeen jäsenet pääsivät
kannalta keskeiseen kohteeseen Vantaalla
esittelykierrokselle taloon.
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2) Vanhusneuvoston tunnettuuden lisääminen ja yhteistyön vahvistaminen

Toimenpiteet suunnitelmassa:

Toteutuneet toimenpiteet:

Vanhusneuvoston omat sivut kaupungin verkkosivuilla pidetään
ajantasaisina ja informatiivisina.

Vanhusneuvoston sihteeri päivitti sivuja tarpeen mukaan,
nettisivuille lisätty myös kuva vanhusneuvostosta.

Vanhusneuvoston asialistat ja pöytäkirjat ovat kaikkien luettavissa
kaupungin verkkosivuilla (paatokset.vantaa.fi). Mahdollisuutta
jonkin kokouksen suoratoistoon Vantaa-kanavalla selvitetään.
Vanhusneuvoston jäsenet viestivät vanhusneuvoston asioista
omien taustayhteisöjensä tapaamisissa ja tilaisuuksissa.

Asialistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla.
Vanhusneuvoston 22.10.2019 järjestetty 20-vuotisjuhlaseminaari
lähetettiin suoratoistona Vantaa-kanavalla.
Toteutunut.

Vanhusneuvoston jäsenet esittelevät vanhusneuvoston toimintaa Toteutunut.
eri yhteyksissä.
Vanhusneuvoston kokouksiin pyydetään tarpeen mukaan myös
kolmannen sektorin edustajia esittelemään ja keskustelemaan
ikäihmisille ajankohtaisista asioista.

JADE-toimintakeskuksen esittely 11.4.2019.

Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun
vanhusneuvostojen kanssa ja isännöi pääkaupunkiseudun
vanhusneuvostojen yhteiskokousta 22.10.2019.

Järjestettiin yhteiskokous Vantaan kaupungintalolla 22.10.2019.
Yhteiskokouksessa hyväksyttiin neuvostojen yhteinen kannanotto
HSL:n seniorialennuksen aikarajoituksen poistamiseksi.

Vanhusneuvosto osallistuu kuusikkokuntien vanhusneuvostojen
yhteistapaamisiin sekä harkinnan mukaan muihin tilaisuuksiin,
jotka edistävät vanhusneuvoston tunnettuutta
ja/tai yhteistyötä muiden tahojen kanssa.
20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vanhusneuvosto
jakaa ensimmäistä kertaa Vuoden
vantaalainen vanhusteko-tunnustuksen.

Kuusikkokuntien yhteistapaamisia ei ole järjestetty, seuraava
tulossa keväällä 2020. Vanhusneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri
osallistuivat valtiovarainministeriön Helsingissä järjestämään
Vanhusneuvostopäivään 7.11.2019.
Järjestettiin 20-vuotisjuhlaseminaari 22.10.2019, jossa
palkinto jaettiin. Palkittavaa tekoa sai ehdottaa ajalla 1.-31.8.2019,
ja ehdotuksia saatiin 19. Palkittavaksi teoksi valittiin Menokaveritoiminta. Palkinto sai hyvin huomiota mm. Vantaan Sanomissa.
Vuoden vantaalainen vanhusteko -palkintolaatta kiinnitettiin
Tikkurilan kirjastopuiston puistonpenkkiin.

Muut mahdolliset merkkivuoden erityistoimenpiteet tai tilaisuudet

Juhlaseminaari 22.10.2019 pääkaupunkiseudun yhteiskokouksen
yhteydessä. Juhlaseminaarin avasi kaupunginjohtaja Ritva
Viljanen, muina kutsuttuina puhujina apulaiskaupunginjohtaja
Jukka T. Salminen ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton
toiminnanjohtaja Virpi Dufva.
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3) Yhdenvertaisuuden edistäminen
Toimenpiteet suunnitelmassa:

Toteutuneet toimenpiteet:

Vanhusneuvosto kiinnittää erityistä huomiota vähemmistö- ja
erityisryhmiin (esim. sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt,
etniset vähemmistöt) kuuluvien ikäihmisten
tilanteeseen, palveluntarpeisiin ja palvelujärjestelmän
toimivuuteen tässä suhteessa. Kokouksissa kuullaan
mahdollisuuksien mukaan myös ns. kokemuksellista ääntä.

Vammaisten ikäihmisten haasteet Vantaan palvelujärjestelmässä esittely 24.1., JADE-toimintakeskuksen esittely 11.4. Syksylle oli
sovittuna Seta ry:n sateenkaarisertifioinnin esittely, joka siirtyi
alkuvuoteen 2020.

2.2 Vanhusneuvoston kokoukset vuonna 2019
Vanhusneuvosto kokoontui vuonna 2019 yhdeksän kertaa ja kokoukset pidettiin pääasiassa
kaupungintalolla. Lisäksi Vantaan vanhusneuvostolla oli vuonna 2019 pääkaupunkiseudun
vanhusneuvostojen yhteiskokouksen järjestämisvastuu, ja kokous pidettiin 22.10.2019 vanhusneuvoston
20-vuotisjuhlaseminaarin yhteydessä kaupungintalon valtuustosalissa. Kokoukseen osallistui Vantaan
vanhusneuvoston jäsenten ja kaupungin toimialaedustajien lisäksi edustajia Helsingin, Espoon ja
Kauniaisten vanhusneuvostoista.
Kaupungin toimialojen nimeämät asiantuntijaedustajat toimivat yhdyshenkilöinä vanhusneuvoston ja
kaupungin välillä. Heidän tehtävänsä on tuoda toimialansa ikääntyviä koskevat aiheet vanhusneuvoston
käsittelyyn ja viedä vanhusneuvoston kannanotot ja kehittämisehdotukset toimialansa vastuuhenkilöiden
käsiteltäviksi. Syksystä 2019 lähtien kokouksissa oli vakiokohtana toimialojen ja seurakuntayhtymän
ajankohtaiset asiat, jossa asiantuntijaedustajat voivat tuoda lyhyesti tiedoksi oman toimialansa tai
seurakunnan ajankohtaisia asioita.
Toukokuun kokoukseen järjestettiin mahdollisuus lähettää etukäteen sosiaali- ja terveyspalveluita koskevia
kysymyksiä, joihin vs. vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen vastasi
kokouksessa. Vastauskoosteet toimitettiin vanhusneuvoston jäsenille ja varajäsenille kokouksen jälkeen
myös kirjallisina.
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