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Lappeenrannan kaupungin vanhusneuvosto
Toimintakertomus vuodelta 2015
Vanhusneuvoston kokoonpano
Lappeenrannan kaupungin vanhusneuvosto on toiminut vuodesta 2001. Lappeenrannan
kaupunginhallitus vahvisti Lappeenrannan vanhusneuvoston toimintasäännön
kokouksessaan 11.2.2013 vuosille 2013–2016. Toimintasäännön mukaan:
Vanhusneuvostoon nimetään 4-vuotiskaudeksi 20 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä
sekä 3 toimialojen edustajaa varahenkilöineen seuraavasti:
9
1
1
1
1
4
3

eläkeläisjärjestöjen edustajaa
Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n edustaja
Etelä-Karjalan Dementiayhdistys ry:n edustaja
seurakuntayhtymän vanhustyön edustaja
vanhuspalveluja tuottavien säätiöiden ja yhdistysten edustaja
kaupunginvaltuutettua
toimialojen edustajaa
(sosiaali- ja terveystoimi, tekninen toimi, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi)

Valtuusto valitsi Lappeenrannan vanhusneuvostoon seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Eläkeliiton Lappeenrannan Yhdistys ry
/ Oiva Suoknuuti

Eläkeliiton Joutsenon Yhdistys ry
/ Tapio Jauho

Lappeenrannan Kansalliset Seniorit ry
/ Hely Kantanen

Eläkeliiton Ylämaan Yhdistys ry
/ Leena Nikunen

Joutsenon Eläkkeensaajat ry
/ Kimmo Reponen

Lauritsalan Eläkkeensaajat ry
/ Pertti Lallo

Lpr:n Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry
/ Aune Rauma

Lauritsalan Eläkeläiset ry
/ Aimo Röpetti

Lpr:n Seudun Senioriopettajat ry
/ Harri Aartelo

Suur-Lappeenrannan Eläkkeensaajat ry
/ Matti Sipiläinen

Lappeenrannan Sotaveteraanit ry
/ Erkki Pulli

Ylämaan Veteraaniyhdistys ry
/ Pekka Peräkylä

Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö
/ Jaakko Tuomi

Joutsenon Vanhustentaloyhdistys ry
/ Markku Huotarinen
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Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry
/ Irma Torvela

Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry
/Marjatta Pylkkänen

Etelä-Karjalan Muisti ry
/ Nyky Vanhanen

Etelä-Karjalan Muisti ry
/ Hanna Sinisalo

Seurakuntayhtymän vanhustyön edustaja
/ Sirkka Kiuru

Seurakuntayhtymän vanhustyön edustaja
/ Hanna Korkalainen

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
/ Tanja Nakari

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
/ Tarja Sinkkonen

Lappeenrannan kaupunki, jäsenet

Lappeenrannan kaupunki, varajäsenet

Tekninen toimi / Mauri Backman
1.10.2015 alkaen Anni Hiltunen

Tekninen toimi / Birgitta Nakari

Kulttuuritoimi / Helena Hokkanen

Kulttuuritoimi / Mona Taipale

Liikuntatoimi / Aija Rautio

Liikuntatoimi/ Mirva Lappalainen

Kaupunginvaltuuston jäsenet

Kaupunginvaltuuston jäsenet, varajäsen

Riitta Munnukka
Tuula Lindh
Juha Rantalainen
Tapio Virkki

Tuula Partanen
Helena Puolakka
Matti Mölsä
Olli Saarela

Vanhusneuvoston kokoonpano on säilynyt samana kauden 2013–2015, lukuun
ottamatta teknisen toimen edustajan vaihtoa 1.10.2015.
Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry varajäsen Marjatta Pylkkänen menehtyi
marraskuussa 2015. Uusi varajäsen vahvistetaan 2016.

Puheenjohtajisto ja sihteeri
Toimintasäännön mukaan vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii kunnan nimetty viranhaltija. Vanhusneuvostolla
voi olla keskuudestaan valittu kokousasioita valmisteleva työvaliokunta. Vanhusneuvosto valmistelee vuosittain talousarvion ja laatii toimintakertomuksen.
Vanhusneuvosto puheenjohtajana on toiminut Jaakko Tuomi
ja varapuheenjohtajana Harri Aartelo vuosina 2013–2015.
Työvaliokunnassa ovat toimineet 2013–2015:
Jaakko Tuomi, puheenjohtaja
Kimmo Reponen
Nyky Vanhanen

Harri Aartelo, varapuheenjohtaja
Irma Torvela
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Vanhusneuvoston sihteerinä toimi vuosina 2013–2014 hyvinvointipalvelujen
kehittämispäällikkö Sanna Natunen. Vuoden 2015 aikana sihteerinä on toiminut
Lappeenrannan kaupungin asukasyhteyshenkilö Pia Haakana.

Vanhusneuvoston toiminta vuonna 2015
Vanhusneuvoston vuoden ensimmäisessä kokouksessa 20.1.2015 koottiin Learning Cafe
menetelmällä ainekset vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan. Työvaliokunta
valtuutettiin luomaan saadusta aineistosta valmis toimintasuunnitelma 2015.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin toisessa kokouksessa 17.2.2015. Vanhusneuvoston
toimintaa toteutettiin työsuunnitelman mukaisesti.
Kokoukset
Vanhusneuvosto kokoontui vuonna 2015 viisi (5) kertaa. Työvaliokunta kokoontui
yhdeksän (9) kertaa. Vanhusneuvoston kokouksiin kutsuttiin eri tahojen asiantuntijoita
kertomaan oman alansa ajankohtaisista asioista sekä tehtiin tutustumiskäynti
Lappeenrannan kaupungin uuden teatterin työmaalle.
Vanhusneuvosto ja Lappeenrannan kaupungin sosiaali- ja terveystoimikunta pitivät
yhteistapaamisen 27.5.2015 toimintasuunnitelman mukaisesti yhteistyön edistämiseksi.
Tilaisuudessa todettiin, että yhteistapaamisia jatketaan vuosittain.
Vanhusten viikko
Valtakunnallista Vanhusten viikkoa vietettiin 4.-11.10.2015 teemalla: ” Tulevaisuutta
rakentamaan!”. Vuonna 2015 ei järjestetty Vanhustenviikon juhlaa Lappeenrannassa.
Koululaisten talkoopäivä järjestettiin vanhusten viikolla ke 7.10.2015 yhteistyössä
kasvatus- ja opetustoimen kanssa. Järjestelyt sujuivat hyvin ja talkoopäivään osallistui
88 oppilasta. Viisi (5) taloutta jäi tänä vuonna ilman talkooapua. Ilmoittautumiset otti
vastaan Milla Ropponen, toimistosihteeri, ja kasvatus- ja opetustoimi koordinoi
oppilaiden jaon talouksiin.
Lausunnot ja aloitteet
Lappeenrannan vanhusneuvosto antoi vuonna 2015 lausunnot seuraavista aiheista:


13.2.2015: Vanhuspalvelulain henkilöstömitoitusasetusehdotuksesta



11.6.2015: Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030,
Eteläisen osa-alueen 1. vaihe

Ja teki aloitteen:


20.10.2015: esitys Ikäystävällisen Lappeenrannan valmistelusta
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Lappeenrannan Vanhusneuvosto oli esittänyt Etelä-Karjalan Kansalaisopistolle ajatuksen
koulutuksesta, joka valmentaisi eläkkeelle siirtymistä. Kansalaisopisto otti tämän aiheen
syksyn 2015 koulutustarjontaan kurssi nimellä Aktiivisena eläkkeellä -luentosarja.
Vanhusneuvoston esitti myös vuoden 2015 aikana, että Lappeenrannan kaupunki luo
palvelukartan, jossa olisi palvelupaikat ja rinnalle väestötiedot. Kartan tarkoituksena on
valvoa, että kaupunki ja Eksote toteuttavat lakisääteisiä palveluita ikääntyneelle
väestölle kaupungissa. Työ on vielä kesken.
Tutustumismatka, vierailut ja vaikuttamistilaisuudet
”Kokeneet ja viisaat” -ryhmä vieraili Lappeenrannassa 2.3.2015 Eksoten vieraina ja
samalla Vanhusneuvoston puheenjohtajalla oli mahdollisuus esitellä ja iäkkään väestön
osallisuutta sekä Vanhusneuvoston toimintaa.
Lappeenrannan kaupungin vanhusneuvosto kävi vastavierailulla Kuopiossa 30.8.2015.
Matkalle osallistui seitsemän (7) vanhusneuvoston jäsentä. Matkalta saatu kokemus ja
tieto koettiin hyväksi koskien Ikäystävällinen kunta -toimintaa.
Helsingin vanhusneuvosto vieraili Lappeenrannassa 17.9.2015 Eksoten vieraana ja
samalla tapasivat myös Lappeenrannan vanhusneuvoston edustajat. Tapaamisessa
esiteltiin puolin ja toisin vanhusneuvostojen toimintaa niin Helsingissä kuin
Lappeenrannassakin. Vierailusta jäi positiivinen kuva.
Vanhusneuvosto, kaksi (2) jäsentä, osallistui Luumäellä 15.10.2015 Maakunnalliseen
vanhusneuvostojen kokoukseen ja aiheena oli ajankohtaista asiaa liittyen
vanhuspalveluihin ja niiden kehittämiseen.
Ikäinstituutin toimitusjohtaja Päivi Topo vieraili Lappeenrannassa joulukuussa 2015.
Vanhusneuvoston puheenjohtaja tapasi hänet ja esitteli Lappeenrannan
vanhusneuvoston toimintaa.
Hyvinvointikumppanuus -hanke, ohjausryhmän jäsenyys: Hankkeen päätavoite on
vahvistaa eteläkarjalaisten hyvinvointialan mikro- ja pienyritysten toimintaedellytyksiä,
elinvoimaisuutta ja kasvua sekä kumppanuutta julkisen sektorin kanssa, jotta asiakkaat
löytävät tarvitsemansa hyvinvointia tukevat palvelut luotettavasti ja helposti. Hankkeen
hallinnoija on Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy, yhteistyössä Eksote, Wirma ja Kehy.
Ohjausryhmään vanhusneuvoston edustajaksi valittiin Hely Kantanen ja varaedustajaksi
Nyky Vanhanen.
Työvaliokunta toteaa, ettei vanhusneuvostoa ole kutsuttu vuoden 2015 aikana mukaan
Eksoten ja Lappeenrannan kaupungin toteuttamiin suunnitteluihin vanhuspalveluin
edellyttämällä tavalla.
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Seminaarit, mukana olo tilaisuuksissa
Maaliskuussa 2015 vanhusneuvosto järjesti itse kaksi omaa tapahtumaa ja
puheenjohtaja oli mukana Asukkaiden Lappeenranta -toiminnan Keskusta alueen
asukastilaisuudessa alustajana.




3.3.2015 Kaatumis- ja liukastumistapaturmien estäminen - paikalla 70 ikäihmistä
19.3.2015 Kansanedustajaehdokkaiden kuuleminen - paikalla 60 ikäihmistä
17.3.2015 Keskusta alueen asukastilaisuus - paikalla 65 asukasta. Keskeisin aihe
asukastilaisuudessa on kaupungin asuttamissuunnitelmat ja yhtenä osa-aiheena
Ikäasuminen.

Tiedotus
Vanhusneuvoston tiedotuskanavana käytettiin kaupungin ilmoituspolitiikan mukaisesti
ilmaisjakelulehti Vartti Etelä-Karjalaa. Myös kaupungin internet- ja intranet- sekä
Eksoten Hyvis.fi-sivuilla julkaistiin tiedotteita. Etelä-Karjalan radioon saatiin puffeja
tapahtumista. Lehdistötiedotteita tehtiin vuoden 2015 aikana neljä(4):





24.2.2015: Kaatumis- ja liukastumistapaturmien estäminen seminaarin aiheena
13.3.2015: Vanhusneuvoston vaalipaneeli
19.5.2015: Vanhuspalveluiden yhteistyöseminaari
3.9.2015: Koululaisten talkoopäivä Vanhustenviikolla

Talous
Lappeenrannan kaupungin talousarviossa oli vuodelle 2015 varattu vanhusneuvoston
toimintaa varten 14.000 euron määräraha. Vuoden 2015 toteutuma oli 14.290,76 euroa
(tilanne 11.1.2016).
Lappeenrannassa 21. päivänä tammikuuta 2016
LAPPEENRANNAN VANHUSNEUVOSTO

Jaakko Tuomi
puheenjohtaja

Pia Haakana
asukasyhteyshenkilö

