
       

 

 
 

Vanhusneuvoston toimintakirje 25.1.2021 

 

Vaasan vanhusneuvoston vuoden 2021 tärkein tehtävä on seurata Pohjanmaan 

hyvinvointikuntayhtymän suunnittelua ja sen toteutumista. Neuvosto seuraa 

etenkin ikäihmisten palveluverkon suunnittelua ja ottaa kantaa suunnitelmiin 

tarvittaessa vaasalaisten ikäihmisten näkökulmasta. Palveluiden saatavuus, 

digitalisaatio ja keskittyminen ovat asioita, joita neuvosto seuraa erityisen tarkasti. 

Vanhusneuvosto pitää silmällä myös Eläkeläisten toimintakeskuksen tilannetta, kun 

kaupungin sote-palvelut siirtyvät kuntayhtymälle. Eläkeläisten toimintakeskus on 

tärkeä kokoontumispaikka eläkeläisyhdistyksille ja ikäihmisten yhdistyksille, ja 

toiminnan tiloissa on tähän mennessä kustantanut Ikäkeskus.  

Toinen tärkeä teema on Vaasan kaupungin ikäystävällisyys. Vanhusneuvoston 

tekemän aloitteen myötä Vaasa on liittymässä tänä vuonna Maailman 

terveysjärjestön Ikäystävällisten kaupunkien verkostoon. Ikääntyneiden 

hyvinvoinnin edistämisessä tarvitaan poikkihallinnollista yhteistyötä ja kaupungin 

ikäystävällisyyttä onkin suunniteltu vuosien 2018–2019 aikana yhteistyössä 

kaupungin asuntopäällikön, vanhusneuvoston edustajien, 

esteettömyyskoordinaattorin, koti- ja laitoshoidon kehittämissuunnittelijan sekä 

kaupungin eri hallintokuntien vastuuhenkilöiden kanssa. Tuloksena on tehty Vaasan 

Ikäystävällisyyden toimenpideohjelma, joka sisältää toimenpiteitä mm. asumiseen, 

liikenteeseen, saavutettavuuteen, kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä sosiaali- ja 

terveyspalveluihin liittyen. Toimenpideohjelma päätettiin yhdistää osaksi 

ikääntymispoliittista ohjelmaa ja Vaasan kaupungin suunnitelma ikääntyneen 

väestön tukemiseksi – Ikäystävällisyyden toimenpideohjelma vuosille 2020-2025 

hyväksyttiin Kaupunginvaltuustossa 4.5.2020. Ikäystävällisyyden kehittäminen on 

jatkuva prosessi ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain 

ikäystävällisyyden työryhmässä vanhusneuvoston edustajien ja vastuutahojen 

kanssa. Ensimmäistä kertaa toimenpideohjelman toteutumista arvioidaan keväällä 

2021.  

Alkuvuodesta vanhusneuvosto keskustelee ikäihmisten huomioimisesta 

joukkoliikenteessä Vaasassa kaupungin vastuuhenkilöiden kanssa, neuvoston 

edustajat osallistuvat Ristinummen lähiökehittämishankkeen ikääntyneille 

suunnattuun työpajaan sekä kesällä kaupunginosien esteettömyyskartoituksiin. 

Neuvosto aikoo myös jakaa jäsentensä kesken vastuualueet ikäihmisiä koskevien 



       

 

 
 

aiheiden seurantaan kaupungin eri toimielimissä. Vanhusneuvoston toimikausi 

vaihtuu 1.6. ja Kaupunginhallitus valitsee neuvostoon uudet jäsenet paikallisten 

eläkeläisyhdistysten ehdotuksista.    

Tänä vuonna vanhusneuvosto kerää ikäihmisten ehdotuksia toimintaansa varten 

ehdotuslaatikoihin kirjaston toimipisteillä, Eläkeläisten toimintakeskuksella, 

Vuorikeskuksella ja Vanhusneuvoston verkkosivuilla. Ikäihmiset voivat antaa 

ehdotuksia esim. siitä, mitä heidän tarvitsemiaan palveluita Vaasassa tulisi kehittää, 

mihin kaivataan muutosta tai minkälaiseen tapahtumaan mielellään osallistuisivat. 

Saadut ehdotukset käsitellään Vanhusneuvoston kokouksissa ja niiden pohjalta 

Neuvosto voi vaikuttaa ikääntyviä koskevissa asioissa heidän asemansa 

parantamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi sekä voi tehdä mm. ehdotuksia ja 

aloitteita kaupungille. Jos koronatilanne mahdollistaa, Vanhusneuvosto järjestää 

loppuvuodesta glögitilaisuuden, jossa kerrotaan Neuvoston vuonna 2021 

tapahtuneesta toiminnasta sekä keskustellaan ja kuullaan palautetta ikäihmisiltä.   

Vanhusneuvosto järjestää myös luentotilaisuuksia ja virkistystapahtumia ikäihmisille 

koronarajoitteiden hellittäessä ja ne huomioon ottaen. Tavoitteena on järjestää 

ainakin ulkoilutapahtumia. Toivottavasti lokakuussa Vanhusneuvosto voi jo järjestää 

kaupungintalolla perinteisen seniorijuhlan, jossa ohjelmassa on mm. paikallisten 

eläkeläisyhdistysten musiikki- ja tanssiesityksiä sekä tunnustuksen antaminen 

vuoden vanhustyöntekijälle, joka on edistänyt ikäihmisten hyvinvointia. Neuvoston 

koko toimintasuunnitelmaan 2021 voi tutustua Vanhusneuvoston nettisivuilla.  

Vanhusneuvosto toivottaa kaikille toimintakirjeen saajille koronavapaata ja 

parempaa uutta vuotta 2021! 

 

Vaasassa 25.1.2021 

Vaasan vanhusneuvosto 


