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VANHUSNEUVOSTO   16.4.2021   

 

Aika: Keskiviikko 21.04.2021, klo 14.00 – 16.00(-16.30)  
Paikka: Teams-kokous 
Läsnä: Laura Varjokari, puheenjohtaja, Mirja Arajärvi, Timo Auranen, Pirjo-Liisa  

Kangasniemi, Ulla Lumijärvi, Veijo Lehto, Lena Lindberg, Teija Mikkilä, Seija Meri-
paasi, Sini Heino-Mouhu, Marja Ruotsalainen, Jenni Räsänen, Satu Luomajoki, Olli 
Salin, Lala Sjöblom, Pirkko Telaranta, Pirjo Tujula, Toivo Tupin ja Outi Paulig (sih-
teeri)  

Vierailevat asiantuntijat 
 sovittelunohjaaja Maija Seppänen, kohta 6  

 
 

1.  
Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
Kaupunginkanslian edustajana on tällä kertaa sovittelutoiminnan päällikkö Sini 
Heino-Mouhu. Sovittelunohjaaja Maija Seppänen osallistuu kohtien 1-6 ajan. 
Vammaisneuvoston sihteeri Tiina Lappalainen osallistuu kokoukseen. 

 
  

2.  
Asialistan hyväksyminen 
   
3. 
Edellisen kokouksen muistio  

Vanhusneuvoston kokouksen 24.3. muistio on jaettu 26.3.2021. 
 

4. 
Senioriasuminen kaupungin vuokra-asunnoissa/Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö  

Yhteistyötoiveen pohjana on neuvoston tekemä välimuotoista senioriasumista kos-
keva kysely ja aloite. Tammikuun kokouksessa 13.1. asiasta keskusteltiin kaupun-
gin asunto-ohjelmapäällikön kanssa. Linkki Mari Randellin materiaaliin (diassa 7 on 
Hekan nykyisten ja tulevien talojen ja asuntojen määrä ja sijainti). 
 
Saadaan aluksi esittely Hekan toiminnasta etenkin seniorien asumisen osalta.  
Muita vanhusneuvoston kannalta kiinnostavia kysymyksiä ovat ainakin: 
o Millaiset ovat asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet?  
o Onko taloissa kokoontumistilat ja voivatko ulkopuoliset, esim. järjestöt, vuokrata 

niitä? [siht.huom. kokouksessa 13.1. kuultiin: Kaikissa taloissa on talotoimikun-
nat ja yhteistilat, joiden käytöstä asukkaat itse päättävät, asukasdemokratialain 
mukaisesti.] 

o Onko tehty kyselyjä seniorien asumisviihtyvyydestä?  
o Onko Hekan taloissa kivijalkaliiketiloja, jotka mahdollistaisivat lähipalveluja? 
Vanhusneuvosto voi lähettää lisää kysymyksiä etukäteen sihteerin kautta. 

 
5.  
Senioriasumisen ajankohtaisia asioita 

 Yrjö ja Hanna –säätiön yhteistyömahdollisuudet: Veijo ja Pirjo-Liisa ovat olleet 
15.4. tapaamisessa, jonka aiheena oli säätiön esittämä yhteistyöehdotus väli-
muotoisen senioriasumisen kyselyssä. Kuullaan asian etenemisestä ja sovitaan, 
onko syytä kutsua säätiön edustajat vanhusneuvoston toukokuun kokoukseen.  

 Ympäristöministeriö rahoittaa ikääntyneiden asumisen kehittämistä. Helsinki on 
sote-toimialan kautta mukana hankkeessa. Tästä kuullaan mielellään lisää. 

https://ihmisoikeudet.hel.fi/wp-content/uploads/2021/01/vanhusneuvosto_13012020_Randell.pdf
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6. 
Ajankohtaista kaupunginkansliasta  

Sovittelutoiminnan päällikkö Sini Heino-Mouhu ja sovittelunohjaaja Maija Seppänen 
esittelevät kaupungin sovittelutoimintaa. Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen. 

 
7. 
Lausunto sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä 

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa 25.5. mennessä. Työvaliokunnan käsitte-
lemä ja muokkaama luonnos jaetaan neuvostolle ennen kokousta.  
 

8. 
Palaute ja kehittämistoimet Kerro Kantasi-kyselyn perusteella 

Vastaukset ovat edelleen luettavissa Kerro Kantasi -sivuilla. linkki  Työvaliokunta 
käsitteli asiaa kokouksessaan 14.4. Vastausten pääviesteistä ja työvaliokunnan 
kommenteista jaetaan neuvostolle lyhyt kooste ennen kokousta. Tätä käytetään hy-
väksi myös toukokuun kokouksessa tehtävässä loppuarvioinnissa. 

 
9. 
Koronarokotusasioiden tilanne Helsingissä 

Asia on edelleen tärkeä. Toivotaan sote-toimialan tilannekatsausta. 
 

10. 
Stadin ikäohjelman asiat 

Tilannekatsausta saadaan ikäohjelman tilaisuudessa  Ajankohtaista Stadin ikäohjel-
masta -verkkotilaisuus pe 23.4. klo 10-12.msg  Vanhusneuvoston puheenvuoron pi-
tävät yhteistyössä Pirkko ja Olli, jotka ovat vanhusneuvoston edustajat projektiryh-
mässä. Työvaliokunta antoi suuntaviivat puheenvuoron sisältöön kokouksessaan 
14.4.2021. Neuvosto käsittelee ikäohjelmaa kokouksessaan 24.5., jossa Johanna 
Seppälä on paikalla. Aihe liittyy myös kauden arviointikeskusteluun. 

 
11. 
Vanhusneuvoston toimintakausi 

Neuvoston viimeinen kokous on sovitusti 24.5. klo 14.00. Sen asioita ovat ainakin: 

 Kuluneen kauden (2017-2021) arviointi, raportti kaupunginhallitukselle ja eh-
dotukset seuraavalle vanhusneuvostolle. 

 Senioriasumisen asiat, mahdollisesti mukana Yrjö ja Hanna -säätiö.  

 Stadin ikäohjelman ja kaupungin HYTE-suunnitelman tilanne/Johanna S. 

 Koronarokotustilanne 
Uusi valtuustokausi alkaa 1.8.2021, joten nykyisen neuvoston toimikausi loppuu 
31.7.2021.  Elokuussa on epävirallinen päätöstilaisuus, mikäli sellaista halutaan. Esi-
tyksiä ajankohdaksi, paikaksi ja sisällöksi voi lähettää sihteerille. 

 
 
12. 
Muut asiat 
 
13. 
Tiedotusasiat 

 
14. 
Kokouksen päättäminen 

https://kerrokantasi.hel.fi/vanhusneuvosto?headless=false&lang=fi
file://///kanslias000002/kanslia/Viestintä/Osne/Vuorovaikutus/Vanhusneuvosto/KEVÄT%202021/Työvaliokunta/Huhtikuu/Ajankohtaista%20Stadin%20ikäohjelmasta%20-verkkotilaisuus%20pe%2023.4.%20klo%2010-12.msg
file://///kanslias000002/kanslia/Viestintä/Osne/Vuorovaikutus/Vanhusneuvosto/KEVÄT%202021/Työvaliokunta/Huhtikuu/Ajankohtaista%20Stadin%20ikäohjelmasta%20-verkkotilaisuus%20pe%2023.4.%20klo%2010-12.msg

