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Helsingin vanhusneuvoston toiminta vuonna 2019
Vanhusneuvosto etsi vuonna 2019 uusia vaikuttamisen muotoja yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa. Ydintehtävänsä mukaisesti neuvosto kehitti yhteistyötä erityisesti eläkeläisjärjestöjen
kanssa. Järjestöille tehtiin yhteistyötoiveita ja -tarpeita kartoittava kysely, jonka tuloksia ryhdyttiin
käsittelemään vanhusneuvostossa syksyllä. Marraskuun kokouksessa päätettiin jatkotoimista,
jotka toteutetaan vuoden 2020 aikana.
Vanhusneuvosto tapasi ensimmäistä kertaa nuorisoneuvoston. Tapaaminen oli hyödyllinen ja yhteistyötä jatkettiin. Yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa pyrittiin vaikuttamaan kaupungin valmisteluorganisaatioon niin, että vaikutusmahdollisuudet päätösten, ohjelmien ja strategioiden valmisteluun paranisivat. Tähän saatiin tukea osallisuus- ja neuvontayksikön esimiehiltä. Syksyn aikana vanhus- ja vammaisneuvostojen sihteerit pitivät kaikkien toimialojen kanssa yhteistyötapaamiset ja tapaaminen kaupunginkanslian kanssa sovittiin tammikuulle 2020. Kaikissa tapaamisissa
sovittiin konkreettisia jatkotoimia.
Näkyvyyden lisäämiseksi panostettiin erityisesti viestintään, mihin saatiin apua kaupunginkanslian
viestintäasiantuntijoilta. Neuvoston omia internet- ja facebook-sivuja pidettiin yllä. Uutiskirjeitä
jaettiin entistä laajemmin. Tapaaminen apulaispormestarien kanssa suoratoistettiin Helsinki-kanavalla ja se oli nähtävissä myös tallenteena jälkikäteen.
Neuvoston kokoukset pidettiin kuukausittain kesää lukuun ottamatta. Kokouksissa oli asiantuntijoita kaupungin organisaatiosta ja monilta muilta tahoilta. Eläkeläisjärjestöjen kanssa pidettiin seminaari, joka oli samalla avoin yleisötilaisuus. Neuvoston jäsenet osallistuivat aktiivisesti erilaisiin
seminaareihin ja muihin tapahtumiin.
Työvaliokunta toimi neuvoston kokouksia valmistelevana ja toimintaa suunnittelevana elimenä.
Työvaliokuntaan kuuluivat neuvoston puheenjohtaja Laura Varjokari, varapuheenjohtaja Veijo
Lehto, jäsenet Timo Auranen, Markus Löfström ja Pirkko Telaranta sekä sihteeri Outi Paulig. Muut
neuvoston varsinaiset jäsenet olivat Mirja Arajärvi, Erja Kauppinen/Marja Leena Kallio, Toivo Tupin, Marja Ruotsalainen, Lala Sjöblom, Lena Lindberg, Pirjo-Liisa Kangasniemi ja Olli Salin.
Neuvostolta pyydettiin kevätkaudella viisi lausuntoa, jotka koskivat valtuustoaloitteita. Syyskaudella lausuntopyyntöjä ei tullut, mikä herätti huolta vaikutusmahdollisuuksien kaventumisesta.
Oma-aloitteisia kannanottoja tehtiin kolme, joista HSL:n palveluja koskeva oli pääkaupunkiseudun
vanhusneuvostojen yhteinen. Neuvostolla oli edustajia erilaisissa työryhmissä, kuten sote-toimialan kuljetuspalvelun yhteistyöryhmässä ja kaupungin digineuvonnan ohjausryhmässä.

sähköposti: vanhusneuvosto@hel.fi

puh. 09-310 43580 (sihteeri)

internet: www.hel.fi/vanhusneuvosto

HELSINGIN KAUPUNKI
Vanhusneuvosto

30.1.2020

Kokousten pääaiheet vuonna 2019:
24.1.2019: Sateenkaariseniorit ja sateenkaarisertifikaatti. Lausunto ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisen hankkeesta. Lausunto 65 vuotta täyttävien oikeudesta vammaispalveluihin.
6.2.2019: Vammaisneuvoston esittely ja yhteistyötoiveet.
6.3.2019: Oodiin tutustuminen. Kaupunginkirjaston ja kaupungin neuvontayksikön palvelut.
3.4.2019: Kaupungin viestintäjohtajan Liisa Kivelän vierailu, aiheena vanhusneuvoston näkyvyys ja viestintä sekä ei-nuorten ihmisten näkymättömyys kaupungin tuottamissa kuvapalveluissa.
23.5.2019: Vanhuspalvelujen kilpailuttaminen ja ostopalvelujen valvonta.
12.9.2019: Maahanmuuttajataustaiset ikäihmiset Helsingissä. Oma Stadi-äänestyksen esittely
16.10.2019: Vapaaehtoistoiminnan koordinointi kaupungilla. Uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja.
Helsingin hyte-suunnitelma ja ikäohjelman eteneminen.
20.11.2019: Monipuoliset vanhustenkeskukset ja merkityksellinen elämä.
18.12.2019: Lähipalvelut. Esimerkkialueena Kruunuvuorenranta.
Yleisötilaisuudet, esittelyt:
6.11.2019: Vanhusneuvosto näytteilleasettajana Aivoterveysmessuilla.
19.11.2019: Eläkeläisjärjestöjen seminaari/yleisötilaisuus.
Tutustumiskäynti ja –matka
6.3.2019 Tutustuminen Oodiin.
28.8.2019: Turun vanhusneuvoston tapaaminen, Turun seudun joukkoliikenne ja Turun ikäihmisten
palvelut, erityisesti kulttuuripalvelut.
Yhteistyökokoukset ja tapaamiset:
3.4.2019 Tapaaminen nuorisoneuvoston kanssa.
15.5.2019 Tapaaminen apulaispormestareiden kanssa. (Suoratoisto/tallennus Helsinki-kanavalla.)
15.8.2019 Tarkastuslautakunnan edustajat haastattelivat vanhusneuvostoa.
17.9.2019 Tapaaminen sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa.
22.10.2019: Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen yhteiskokous Vantaalla.
Pyydetyt lausunnot valtuustoaloitteista kaupunginhallitukselle:
12.2.2019 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeesta
12.2.2019 65 vuotta täyttävien oikeudesta vammaispalveluihin
16.4.2019 Helsingin vanhuspalvelujen laadun varmistamisesta
28.5.2019 Kotihoidossa olevien ikääntyneiden päivätoiminta
28.5.2019 Lausunto aloitteesta Vanhusten hoiva kuntoon
Kannanotot:
16.4.2019 Vanhusneuvostoa kuultava Stadin ikäohjelman valmistelussa.
9.9.2019 Maailman toimivimman kaupungin eläkeläisjärjestöt haluavat mukaan kaupungin kehittämiseen.
22.10.2019 Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen yhteiskannanotto: Kokoaikainen seniorialennus olisi
ilmastoteko.
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