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1. Vanhusneuvoston tehtävät ja tarkoitus 
Vanhusneuvoston toiminnasta säädetään kuntalain 27 §:ssä, jossa määritellään niin sanotun van-
huspalvelulain mukainen vanhusneuvoston tehtävä. 

Vanhusneuvosto toimii ikääntyneiden vaikuttamiskanavana. Vanhusneuvoston keskeisenä tehtä-
vänä on tuoda ikääntyneen väestön näkemyksiä kaupungin strategian ja suunnitelmien valmiste-
luun sekä seurata ja arvioida niiden toteutumista.  Tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin tehtäviin, joilla 
on merkitystä ikääntyneiden hyvinvoinnin, elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta. 

Kaupunginhallitus asettaa vanhusneuvoston ja päättää sen toimintaedellytyksistä. 

2. Jäsenet 2021–2025 

Vanhusjärjestöjen edustajat: 

Tamminen Pertti, puheenjohtaja, varalla Ojala Sinikka Eläkeliiton Someron yhdistys ry 
Niemelä Kalervo, varapuheenjohtaja,  
varalla Hurri Into (kuollut 19.9.2022)  Someron sotaveteraanit 
Kärri Heikki, varalla Aaltonen Eija  Sotainvalidien Veljesliiton Someron 
    osasto ry 
Suomalainen Tellervo, varalla Eronen Raija Someron Eläkkeensaajat ry 
Teräväinen Anne    Someron vanhaintuki ry 

Someron kaupungin hallintokuntien edustajat: 

Lehtinen Riitta, varalla Lehtinen Riina  Kaupunginhallitus 
Rouhiainen Mirja, varalla Ahlbom Kari  Perusturvalautakunta 

Asiantuntijat, pöytäkirjanpitäjät ja sihteerit 

Ahola Saija, vieraileva asiantuntija 
Auranen Sirpa, vieraileva asiantuntija 
Hakamäki Raila, vieraileva asiantuntija 
Kaipainen Sauli, toimittaja 
Mero Maija, esittelijä 
Paasikivi Mari, pöytäkirjanpitäjä, sihteeri 
Palomäki Tommi, vieraileva asiantuntija 
Rinta-Paavola Jyrki, vieraileva asiantuntija 
Sorokin Marjaana, esittelijä, asiantuntija 
Tommila Tiina, vieraileva asiantuntija 

3. Kokoukset 
Vanhusneuvosto kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa.  

 25.1.2022 Lamminniemen hyvinvointikeskus 
 16.2.2022 Lamminniemen hyvinvointikeskus 
 9.3.2022 Kaupungintalon valtuustosali 
 5.4.2022 Turuntien palvelutalo 
 17.5.2022 Turuntien palvelutalo 
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 14.6.2022 Turuntien palvelutalo 
 31.8.2022 Pihlajakylä 
 12.9.2022 Jalkautuen Helsingintiellä 
 27.10.2022 Turuntien palvelutalo 
 16.12.2022 Lamminniemen hyvinvointikeskus 

Pöytäkirjat on julkaistu Someron kaupungin verkkosivuilla. 

4. Käsitellyt asiat 

Annetut lausunnot: 

 Vammaispoliittinen ohjelma (16.2.2022) 
 Tervaskannon korvaavan uudisrakennuksen L2 luonnokset (9.3.2022) 
 Someron kaupungin hyvinvointisuunnitelma (27.10.2022) 

Esittelyt ja tilannekatsaukset: 

 Vapaa-aikapäällikkö Saija Aholan alustus senioriliikunta-asiassa ja vanhusneuvoston eh-
dotus työryhmän perustamisesta (5.4.2022) 

 Yhteisöt ja yhteisöllisyys osana ikääntyvienkotona asumisen tukemista –hankkeen tilan-
nekatsaus (17.5.2022, 14.6.2022, 31.8.2022) 

 Vastaanottokeskus ja ikääntyvien maahan muuttaneiden tarpeet – Someron vastaanot-
tokeskuksen sosiaaliohjaaja Katariina Murtolahden ajankohtaiskatsaus (14.6.2022) 

 Tutustuminen seniorineuvolaan – Sirpa Aurasen ja Raila Hakamäen esittely (16.12.2022) 

Muut asiat: 

 Vastaus STM välittämään kyselyyn iäkkäiden toimintakyvyn edistämisestä (25.1.2022) 
 Vanhustenviikon ohjelman suunnittelu (17.5.2022, 14.6.2022, 31.8.2022) 
 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäseneksi nimettiin Pertti Tammi-

nen ja varajäseneksi Kalervo Niemelä (14.6.2022) 
 Käytiin alustavaa keskustelua perintölahjoituksen (Raimo Karhunen) kohteen valinnasta 

(31.8.2022) 
 Vanhusneuvosto jalkautui saamansa yhteydenoton perusteella Helsingintielle havainnoi-

maan alikulkutunnelien vaaranpaikkoja polkupyörillä liikkuvien seniorikuntalaisten näkö-
kulmasta. Alikulut todettiin vaarallisiksi myös jalan, rollaattoreilla ja invamopoilla liikutta-
essa. Raportti havainnoista toimitettiin tieosuuden ja siihen läheisesti liittyvien alueiden 
hoidosta vastaaville tahoille eli Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Someron kaupun-
gille (31.8.2022, 12.9.2022, 16.12.2022) 

 Pertti Tammisen valinta edustajaehdokkaaksi Varsinais-Suomen ikäasumisen hankkeen 
käyttäjäryhmään (31.8.2022) 

 Hyvää Ruokaa ja ruokailoa yhdessä syöden -kampanjahaasteeseen osallistuminen 
(16.12.2022) 

5. Edustukset 
Puheenjohtaja on ollut Someron vanhusneuvoston edustajana Varsinais-Suomen ikäasumisen 
hankkeessa ja osallistunut hankkeen järjestämiin verkkokokouksiin. 
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6. Tapahtumat 
Vanhustenviikon tapahtuma järjestettiin torstaina 6.10.2022 seurakuntakeskuksessa. Järjestelyistä 
vastasivat vanhusneuvoston lisäksi Someron seurakunta, Eläkeliiton Someron yhdistys ja Some-
ron eläkkeensaajat. Tilaisuuteen osallistui yli 100 henkilöä. 

Vanhustenviikon valtakunnallinen teema oli ”Yhdessä luontoon – joka iän oikeus”, jonka pohjalta 
myös Someron tapahtuma järjestettiin. Tapahtuman pääesiintyjä oli kasvitieteilijä, puutarhaneu-
vos Aarno Kasvi, joka piti esitelmän puutarhakasveista. Lisäksi Someron kaupungin hallintojohtaja 
Marjaana Sorokin ja perusturvajohtaja Maija Mero kertoivat ajankohtaista tietoa hyvinvointi-
alueuudistuksesta. Liikunnanohjaajat Mira Teräväinen ja Eeva-Maija Kara Someron kaupungin lii-
kuntapalveluista vetivät yhteisen liikuntahetken. 


