Raision vanhusneuvosto
Toimintakertomus vuodelta 2017
Yleistä
Raision vanhusneuvosto on kaupunginhallituksen 10.2.2014 hyväksymän toimintasääntönsä ja
vuodelle 2015 laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti pyrkinyt toteuttamaan 1.7.2013 voimaan
astuneen ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista annetun lain eli vanhuspalvelulain mukaisia tehtäviä. Vanhusneuvosto on
toiminnallaan edistänyt ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja heidän tarpeidensa huomioimista
kaupungin päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä.
Vanhusneuvoston kokoonpano
Kaupunginhallitus valitsi 16.3.2015 toimikaudekseen 2015-2016 vanhusneuvostoon viisi jäsentä
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet eläkeläisyhdistysten esittämistä henkilöistä.
Kaupunginhallitus nimesi vanhusneuvostoon kaupungin edustajan ja sosiaali- ja terveystoimea
edustavan sihteerin. Kaupungin edustajana toimii Riku Järvinen ja sihteerinä Karoliina
Haaksiluoto. Kaupunginhallitus nimesi vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Auli Raunion ja
varapuheenjohtajaksi Veijo Mikolan. Uuden kuntalain mukaisesti vanhusneuvosto jatkoi
toimintaansa 1.6.2017 asti.
Jäsenet:
Auli Raunio
Veijo Mikola
Annikki Loikas
Mauri Salmela
Tarmo Vihersalo

Varajäsenet:
Vieno Hemmilä
Juhani Hietala
Kalevi Piironen
Raimo Helander
Helinä Aaltonen

Eläkeläisyhdistys:
Raision Seniorit ry
Raision Eläkkeensaajat ry
Raision Eläkeläiset ry
Raision Seudun Eläkeläiset ry
Eläkeliitto Raision yhdistys ry

Kuntavaalit pidettiin 9.4.2017. Kaupunginhallitus valitsi 26.6.2017 toimikaudekseen 2017-2019
eläkeläisyhdistysten esittämistä henkilöistä vanhusneuvostoon viisi jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimesi vanhusneuvostoon kaupungin edustajan
ja sosiaali- ja terveystoimea edustavan sihteerin. Kaupungin edustajana toimii Riku Järvinen ja
sihteerinä Aija Laakkonen. Kaupunginhallitus nimesi vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Auli
Raunion ja varapuheenjohtajaksi Veijo Mikolan.
Jäsenet:
Auli Raunio
Veijo Mikola
Kalevi Piironen
Mauri Salmela
Tarmo Vihersalo

Varajäsenet:
Vieno Hemmilä
Juhani Hietala
Annikki Loikas
Matti Järvenpää
Helinä Aaltonen

Eläkeläisyhdistys:
Raision Seniorit ry
Raision Eläkkeensaajat ry
Raision Eläkeläiset ry
Raision Seudun Eläkeläiset ry
Eläkeliitto Raision yhdistys ry

Kokoukset
Vanhusneuvosto kokoontui vuonna 2017 yhteensä yhdeksän (9) kertaa. Kokoukset pidettiin
pääsääntöisesti Hulvelan palvelukeskuksessa. Tammikuun kokouksessa asiantuntijavieraana oli
Raision kaupungin SAS-koordinaattori Anne Ahonen, joka kertoi kattavasti SAS-toiminnasta ja
sen hetkisestä tilanteesta. Helmikuun kokous pidettiin Raision kirjastossa, jonne olimme
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kutsuneet myös Eläkeläistoimikunnan. Raision kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo
selvitti Suomi 100-juhlavuoden toteuttamista Raisiossa vuoden 2017 aikana sekä siihen
käytettävissä olevia määrärahoja ja materiaaleja. Maaliskuun kokous pidettiin Terveysristeyksessä,
jossa tutustuttiin hammashoidon toimitiloihin. Ylihammaslääkäri Sari Hänninen-Rauta ja
osastonhoitaja Mari Impilä kertoivat suun terveydenhuollon tilanteesta ja haasteista. Huhtikuun
kokouksessa käsiteltiin Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman 2014-2017 toteutumista hoito- ja
hoivapalvelujen johtavan hoitajan Sari Tannisen johdolla. Todettiin, että lähes kaikissa
tavoitteissa on onnistuttu ja saatu uusia toimintatapoja ja –yksiköitä. Toukokuun kokoukseen,
joka samalla oli vuosien 2015-2017 vanhusneuvoston viimeinen kokous, oli kutsuttu sosiaali- ja
terveysjohtaja Juha Sandberg. Hän selvitti Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilannetta
sekä tulevia suunnitelmia.
Vuosien 2017-2019 vanhusneuvoston ensimmäinen kokous elokuussa käsitteli lähinnä
syyskauden suunnittelua ja toimintatapoja sekä vanhusneuvoston tekemää ja
kaupunginhallituksen hyväksymää aloitetta osallistumisesta Voimaa vanhuuteen -hankkeeseen.
Syyskuun kokouksessa kutsuttuna oli vanhusneuvoston pitkäaikainen sihteeri geronomi Karoliina
Haaksiluoto. Hän kertoi kuulumiset ”Toimintakykyisenä ikääntyminen ja ikääntyneiden
palvelujen parantaminen-Mitä voimme oppia EKSOTEN toiminnasta?” – seminaarista.
Lokakuun kokouksessa maakunnallisen KomPAssi-hankkeen tilannetta esitteli omaishoidon
prosessin koordinaattori Minna Nevalainen. Marraskuun kokouksessa johtava hoitaja Sari
Tanninen esitteli Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen v. 2018 talousarviota sekä suunnitteilla
olevan Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman 2017-2019 tavoitteita.
Toiminta
Vanhusneuvosto organisoi ja oli osallisena monien tilaisuuksien ja tapahtumien toteuttamisessa.
Niihin osallistui runsaasti ikäihmisiä ja vanhusneuvosto sai näkyvyyttä muun muassa
paikallismediassa. Kaikille eläkeikäisille avoimia tilaisuuksia olivat keväinen kahvitilaisuus sekä
perinteiset Eläkeläisfestarit ja Puurojuhla, joissa kaikissa huomioitiin samalla Suomi 100 –
juhlavuosi.






Kevätkahvitilaisuus pidettiin 15.5.2017 Hulvelan palvelukeskuksen Katrillisalissa.
Ohjelmassa oli kahvitarjoilun ja musiikin lisäksi kaupunginarkkitehti Olli Arvolan ja
Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvoja Jani Malmisen puheenvuorot. Tilaisuudessa
julkistettiin Suomi 100-juhlavuoden merkeissä tehdyt uudet yhteislaulukirjat. Osallistujia
oli noin 130.
Eläkeläisfestarit järjestettiin 6.10.2017 Raision kaupungintalolla. Näytteilleasettajia oli 33
ja luennoitsijoina Raisio-opiston rehtori Gitte Enqvist sekä kirjasto- ja
kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo. Luennon aiheena oli ”Harrastuksista hyvinvointia”.
Eläkeläistoimikunta vastasi kahvion pitämisestä. Kirjasto ja Raisio-opisto sekä
liikuntatoimi ja Hulvelan Helmi pitivät erillistä Nettikahvilaa, jossa kävijät saivat
opastusta ja käytössä oli I-padeja. Tilaisuudessa julkistettiin ja jaettiin vanhusneuvoston
toimesta uudistettu Ikäihmisten palveluopas. Eläkeläisfestareilla kävi n. 300 henkilöä.
Kerätyn palautteen perusteella tapahtuma oli onnistunut kokonaisuus.
Eläkeläisten Puurojuhla pidettiin 15.12.2017 Hulvelan palvelukeskuksen Katrillisalissa.
Ohjelmassa oli puuro-, kahvi- ja pullatarjoilu sekä eläkeläisten Talent-kisan voittajan
kanteleensoittoa ja Anneli Uiton sekä Nallin Naulojen musiikkiesityksiä. Puurojuhla
pidettiin ensi kertaa perjantaipäivänä ja ensi kertaa puurojuhlassa oli kaksi puuron ja
kahvin jakopistettä. Juhlassa oli noin 150 kävijää.
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Aloite
Vanhusneuvosto päätti kokouksessaan 23.5.2017 tehdä kaupunginhallitukselle aloitteen Raision
osallistumisesta Voimaa vanhuuteen –kärkihankkeeseen. Kärkihanke Voimaa vanhuuteen tutuksi
ja tavaksi (2017-2018) on Ikäinstituutin hanke, jolla pyritään saamaan kuntia mukaan edistämään
toimintakykyistä vanhuutta terveysliikunnan keinoin. Kohderyhmänä ovat kotona asuvat iäkkäät
(+75), jotka eivät ole hoivapalveluiden piirissä ja joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia,
yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeuksia.
Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 26.6. ja kehotti vapaa-ajan lautakuntaa ja sosiaali- ja
terveyspalveluiden lautakuntaa tekemään päätöksen osallistumisesta Voimaa vanhuuteen –
kärkihankkeeseen ja nimeämään
yhdyshenkilöt hankkeeseen. Reijo Hakorinta nimesi
liikuntatoimen Anne Suomisen yhdyshenkilöksi ja Sari Tanninen nimesi hoito- ja
hoivapalveluiden Hulvelan Helmen Karoliina Haaksiluodon yhdyshenkilöksi. Voimaa
vanhuuteen –kärkihankkeen suunnittelupalaveri pidettiin 14.9. Kärkihankkeen yhdyshenkilöt
tapasivat kolme kertaa vuoden 2017 aikana ja suunnittelu jatkuu edelleen.
Tapahtumat ja tilaisuudet


Vapaaehtoistyön starttipäivä 17.1. kirjaston Martinsalissa, luennoitsijana prof. Markku
Ojanen. Puheenjohtajat, Annikki Loikas ja sihteeri osallistuivat.



Hulvelan Helmen Ystävänpäivän yhteislaulut -tilaisuus 14.2. Katrillisalissa. Veijo Mikola
ja Juhani Hietala osallistuivat.



KomPAssi maakuntaan -tilaisuus 28.2. Raision kaupungintalolla. Kyseessä on sosiaali- ja
terveysministeriön I&O-kärkihankkeen osahanke, jossa kehitetään palveluohjausta ja
neuvontaa sekä omaishoidon palveluita luomalla maakuntaan yhtenäiset käytännöt.
Puheenjohtajat osallistuivat.



Ikäteknologia ikääntyneiden kotona tukemisessa -seminaari 9.3 Helsingissä. Sihteeri
osallistui.



Aivohoitola 13.3. Hulvelan palvelukeskuksessa. Puheenjohtaja osallistui.



Suomi 100- juhlavuoden Unelmien liikuntapäivä 10.5 Kerttulan urheilukentällä.
Puheenjohtaja osallistui.



Ikäinstituutin järjestämä Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkiseminaari 17.5.
Turussa. Puheenjohtajat osallistuivat.



Eläkeliiton kävelytapahtuma ”Tunnissa maapallon ympäri” 11.8.
urheilukentällä. Puheenjohtaja, Juhani Hietala ja Matti Järvenpää osallistuivat.



Eläkeläistoimikunnan
järjestämä
Kesärantapäivä
28.8.
Puheenjohtaja
piti
vanhusneuvoston puheenvuoron ja lisäksi Juhani Hietala ja Matti Järvenpää osallistuivat.



Toimintakykyisenä ikääntyminen ja ikääntyneiden palvelujen parantaminen- Mitä voimme
oppia EKSOTEN toiminnasta- seminaari 5.9. Salossa. Sihteeri osallistui.

Kerttulan
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Kotisairaalan 1-vuotispäivät 5.9. akuuttiosastolla. Puheenjohtaja ja Annikki Loikas veivät
vanhusneuvoston tervehdyksen.



Heikki Suhosen Aktiivisuus ja toimeliaisuus hyvän ikääntymisen mahdollistajana -luento
14.9. Hulvelan Katrillisalissa. Puheenjohtajat osallistuivat.



Perhehoito seminaari osana KomPAssi -hanketta 25.9. Turussa. Sihteeri osallistui.



Samalla viivalla – Esteettömyys- ja saavutettavuustapahtuma 24.10. kirjastossa.
Tapahtumassa oli mahdollisuus kokeilla AgeMan-pukua, liikuntaongelmaisille soveltuvien
pelien ja leikkien ja apuvälineiden esittelyä ja kokeilua. Lisäksi kävijät saattoivat kokeilla
omaa selviytymistään pimeässä kahvilassa. Turun seudun esteettömyysasiamies Jaana
Solasvuo luennoi kirjastosalissa. Vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto osallistuivat
tapahtuman suunnitteluun ja järjestelyihin ja mukana tapahtumassa olivat puheenjohtaja
ja sihteeri.



Tulevaisuuden iäkkäät- Ajoterveys ja autoilu seminaari 31.10. Turussa. Varapuheenjohtaja
ja sihteeri osallistuivat.



Eläkeliiton järjestämä Iloa ja eloa -Ikäihmisten hyvinvointiseminaari 6.11. Lehmirannassa
Salossa. Puheenjohtajat ja Mauri Salmela osallistuivat.

Lopuksi
Kokonaisuudessaan vuosi 2017 oli vanhusneuvostolle työntäyteinen. Vanhuspalvelulaki on
toteutunut hyvin Raisiossa ja jatkossakin sen hyvä toteutuminen edellyttää vanhusneuvoston
aktiivista panosta.

Raisiossa 24.1.2018
Raision vanhusneuvosto
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