
Vanhusneuvoston toimintakertomus 2020 

 

1. Neuvoston tarkoitus 
 

Kouvolan vanhusneuvosto on kuntalain 27 §:n mukainen vaikuttamistoimielin ja ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 
(980/2012) 11 §:n tarkoittama vanhusneuvosto.   

Vanhusneuvoston tehtävänä on  

1) edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön sekä heitä edustavien järjestöjen 
yhteistoimintaa kaupungissa  

2) osallistua vanhuspalvelulain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä 
tarkoitettuun arviointiin 

3) seurata ikääntyneen väestön selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten 
asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa 
kunnallisissa palveluissa 

4) seurata kunnallista päätöksentekoa ikääntyneen väestön näkökulmasta ja tuoda 
viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden tietoon ikääntyneen väestön tarpeita ja ajatuksia 

5) vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen 
6) tehdä aloitteita ja kannanottoja sekä antaa lausuntoja ikääntynyttä väestöä koskevissa 

kysymyksissä 
7) järjestää ikäihmisten lautakunnan kanssa kaupungin alueella toimivien eläkeläis- ja 

vanhustyöjärjestöjen edustajille yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuksia, jossa käsitellään 
vanhuksia ja vanhustyötä koskevia ajankohtaisia kysymyksiä 

8) koordinoida vanhusten viikon tapahtumat 
9) tehdä vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ja antaa toiminnastaan kertomus 

kaupunginhallitukselle 
 

2. Neuvoston kokoonpano 
  

Kaupunginhallitus on 26.6.2017 § 212 valinnut vanhusneuvostoon 10 jäsentä ja kullekin 
henkilökohtaisen varajäsenen alueen eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen valmistelun pohjalta.  
Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi. Vanhusneuvosto on myös oikeutettu 
täyttämään kesken toimikauden vapautuva paikka. Kaupungin organisaatiomuutoksen takia 
kaupunginhallitus hyväksyi vanhusneuvostolle uuden toimintasäännön 28.1.2019 § 33. 
Neuvoston jäsenet toimikaudella 2017 – 2021 ovat: 

 

 

 

 

 

 



Taulukko 1 

  

Neuvoston puheenjohtajana toimii Marjatta Nykänen ja varapuheenjohtajana Markku 

Mikkola. Neuvoston sihteerinä toimii hallintosihteeri Anne Ristola. Lisäksi kokouksiin on 

osallistunut asiantuntijana asiakkuuspäällikkö Liisa Korppi. Liisa Korpin tilalle asiantuntijaksi 

tuli 31.8. lähtien osallisuuskoordinaattori Heli Veripää. 

 

3. Kokoukset 
 

Neuvosto kokoontui vuonna 2020 yhteensä 4 kertaa.  

 

 

 

Jäsen  Yhdistys  Läsnä/ 

kokous 

2020 

Henkilökohtai

nen 

varajäsen 

 

Yhdistys 

 

Läsnä/  

kokous 

2020 

Nykänen Marjatta Kouvolan Seniorit ry 3 Hopia Marja-Liisa   Kouvolan Seniorit ry  

Mikkola Markku Kouvolan Sotaveteraanit 
ry 

4 Mikkonen Arto Kouvolan Sotaveteraanit 
ry 

 

Kuosmanen Marja Kuusankosken 
Kansalliset Seniorit ry 

4 Tapaninen Saara Kuusankosken 
Kansalliset Seniorit ry 

 

Kinnunen Raimo Eläkeliiton Kouvolan 
yhdistys ry 

1 Heteaho Arja-
Leena 

Eläkeliiton Kuusan- 
kosken yhdistys ry 

 

Koivusaari Tuovi Eläkeliiton Elimäen 
yhdistys ry 

1 Tenhamo Rauno Eläkeliiton Anjalan- 
kosken yhdistys ry 

2 

Lehtonen Erkki Inkeroisten-Anjalan 
Eläkkeensaajat ry 

4 Forsell Aulis Kuusankosken 
Eläkkeensaajat ry 

 

Ollikainen Enni Eläkeliiton Valkealan 
yhdistys ry 

3 Poteri Marjatta Eläkeliiton Jaalan 
yhdistys ry 

 

Räty Kauko Kouvolan Eläkkeensaajat 
ry 

2 Heino Matti Myllykosken-Ummel-
joen Eläkeläiset ry 

2 

Seppälä Markku Eläkeläiset ry 4 30.11.2020 § 28 
Pirkko Korander 
Leinonen Taisto 

Eläkeläiset ry  

Vuolasto Anna Kristilliset Eläkeläiset ry 3 Korjala Eila Kristilliset Eläkeläiset ry  

Mattila Helmi 
nuorisovaltuusto 
3.9.2020 § 9 
Varelius Niko 

Nuorisovaltuuston 
edustaja 

 

0 

 

0 

Hälikkä Armida 

Rautiainen Anni 
Nuorisovaltuuston 
edustaja 

 



Taulukko 2 

Kokousaika Asiat 

27.1. Asumispalvelujen pisteytys 

Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2019 

Vanhusneuvoston toiminta- ja käyttösuunnitelma vuodelle 2020 

31.8. Alustava yhteenveto kevään 2020 soitto- ja asiointiringistä 

Vanhusneuvoston lausunto elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvuohjelmien 

valmisteluvaiheisista tiekartoista 

Vuoden vanhusteko 2020 -haun julistaminen 

Vanhustenviikon järjestelyt 4.-12.10.2020 

 28.9. Digitukihankkeen esittely 

Ikääntyneiden palveluiden tilanne 

Vanhustenviikon järjestelyt 4.-12.10.2020 

30.11. Kouvolan kaupungin hyvinvointikysely 

Vanhusteko 2020-palkinto 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 

vanhusasiavaltuutetusta 

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman valmistelu 

Vanhusneuvostopäivät 2020 

Vanhusneuvoston varajäsenen nimeäminen 

 

4. Lausunnot, kannanotot ja aloitteet 
 

Vanhusneuvosto antoi lausunnon Kouvolan kaupungin elinvoiman ja hyvinvoinnin 

kasvuohjelmien valmisteluvaiheisista tiekartoista. Lisäksi vanhusneuvosto antoi lausunnon 

oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 

vanhusasiavaltuutetusta. 

Vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi vanhusneuvoston jäsen Raimo Kinnusen suulliset 

kannanotot. Kouvolalaisten osalta niitä toimintoja tulisi keskittää Kouvolaan, jotka voitaisiin 

hoitaa Kouvolaan valmistuvassa sairaalassa. Terveyspalvelujen toimintojen suunnittelusta 

tulisi tiedottaa myös vanhusneuvostolle. 

Vanhusneuvosto päätti, että hyvinvointiasemien muutoksista järjestetään neuvottelu, johon 

osallistuvat vanhusneuvoston puheenjohtaja Marjatta Nykänen, hyvinvointijohtaja Arja 

Kumpu, osallisuuskoordinaattori Heli Veripää sekä Kymsoten asiakkuuspäällikkö Tuula 

Jaakkola. Neuvottelun jälkeen laaditaan lausunto, joka toimitetaan Kymsoteen sekä 

Kouvolan kaupunginhallitukselle.  



Vanhusneuvosto päätti esittää palvelulinjoista, että P4-palveluauton aikataulua muutetaan 

aiemman aikataulun mukaiseksi, jolloin se palvelisi paremmin Käpylän palvelukeskuksen 

asukkaita. 

Lisäksi vanhusneuvosto päätti, että varapuheenjohtaja Markku Mikkola kirjoittaa Kouvolan 

Sanomien yleisönosastolle kannanoton postipalvelujen huonontumisesta. 

5. Vanhusten viikko 

 

Vuonna 2020 Vanhustenviikon ajankohtana oli 4.–12.10. Vanhustenviikon kattoteemana oli 

Onni on vanheta – Lyckan kommer medåldern. 

Vanhusneuvosto päätti, että vuonna 2020 ei järjestetä vanhustenviikon juhlaa 

koronavirustilanteen takia. Vanhusneuvosto päätti myös, että pahentuneen koronatilanteen 

vuoksi tapahtumia ei voida järjestää ja näin ollen alueellisiin tapahtumiin ei myöskään 

myönnetä rahaa. 

Käyttösuunnitelmassa oli vanhusten viikon juhlaan varattu 7 000 euroa.  

6. Koulutus- ja opintomatkat sekä tilaisuudet 
 

Vanhusneuvostopäivät pidettiin 21.10.2020 verkkoseminaarina. Tilaisuuden teemana oli 

”Ikäihmiset yhteiskunnan voimavarana”. Järjestäjinä olivat valtiovarainministeriön 

Avoinhallinto-hanke, Vanhustyönkeskusliitto, Valli ry ja Ikäinstituutti. Kouvolan 

vanhusneuvoston edustajana päivillä oli varapuheenjohtaja Markku Mikkola. 

Vanhusneuvostopäivän materiaalia löytyy Vanhusneuvostopäivän 2020 infotori -sivulta.  

Vanhusneuvosto päätti, ettei opintomatkaa toteuteta koronatilanteen takia. 

7. Edustus 
Edustustilaisuuksia ei järjestetty koronatilanteen takia. 

8. Talous 
Vanhusneuvoston käyttösuunnitelma v. 2020 oli 17.100 €, josta 7000 € oli tarkoitettu 

vanhustenviikon kustannuksiin (kate perintö-, testamentti ja lahjoitusrahastosta). 

Vanhusneuvoston toteutuneet kulut olivat 4711 euroa. 

 

9. Vanhusteko -palkinto 
Vuoden Vanhusteko 2020 -palkinnon saajaksi valittiin yksimielisesti Kouvolan kaupungin yli 

70 -vuotiaiden asiointiapu ja Mitä kuuluu-puhelut, hankkeen edustajana Kouvolan 

yhteisöpalvelujen työntekijä Satu Parkkinen. Palkitsemistilaisuus pidettiin Kouvolan 

kaupungintalon lämpiössä 9.12.2020. 

  

10. Muuta 
Kymsotelta pyydettiin vanhusneuvoston kokouksiin seuraavat asiantuntijat:  

https://avoinhallinto.fi/vanhusneuvostopaivan-2020-infotori/


27.1. Asumispalvelujen palvelupäällikkö Mervi Takala kertoi asumispalvelujen pisteytyksen 

perusteista. 

28.9. Asiakkuuspäällikkö Tuula Jaakkola esitteli kotona asuvien ikääntyneiden tukipalveluihin  

sekä turvapuhelinjärjestelyihin tulevia muutoksia 

 

28.9. Kymenlaakson liiton digituki-hankkeen projektipäällikkö Katariina Terävä sekä Jaana 

Lauhkonen-Teräväinen ja Tuula Honkanen kertoivat Kymenlaakson 

digitukipalveluhankkeesta. 

 

Vanhusneuvoston nettisivuilla kävijöitä vuonna 2020 on ollut 414 kpl. 

https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/osallistu-ja-vaikuta/neuvostot/vanhusneuvosto/ 

 

 

https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/osallistu-ja-vaikuta/neuvostot/vanhusneuvosto/

