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 Lämsä Eero KH, puheenjohtaja  040 5814 552 
 Ko ranta Ilkka, varapuheenjohtaja  040 7013 779 
 Hartman Sinikka     040 5194 012  
 Heinonen Marja a    045 8898 298 
 Honkaniemi Ma     0400 854 592  
 Koivisto Hannele     040 4307 173 
 Kuisma Kaarina     040 5388 064 
 Peura Pirkko     040 7094 446 
 Rautalin Marja a    040 5372 244 
 Taipale Aatos     0400 888 147 
 Toikka Anneli      040 1395 481 
 Veijola Mervi     040 5872 990 
 
 Sihteeri: Vanhusneuvoston sihteerinä toimii  
   perusturvakeskuksen nimeämä viranhal ja. 

Vanhusneuvosto 

www.nokiankaupunki.fi/ 
sosiaali– ja terveyspalvelut/vanhusneuvosto 

Ikääntyvän ihmisen asialla 

 



Mitä 

 Nokian kaupungin vanhusneuvosto toimii nokialaisen ikäänty‐
neen väestön osallistumis– ja vaiku amismahdollisuuksien 
varmistamiseksi. 

 Vanhusneuvosto tuo kaupungin palveluihin ja kaupunkisuun‐
ni eluun ikääntyvien nokialaisten näkökulman. 

 Vanhusneuvoston toiminta perustuu vanhuspalvelulakiin vuo‐
delta 2013. 
 

Miten  
 Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvostoon toimikau aan 

vastaavaksi ajaksi 9 ‐ 13 jäsentä sekä sihteerin, joka on vanhus‐
työnjohtaja eli viranhal ja. Varsinaisille jäsenille nimetään kul‐
lekin henkilökohtainen varajäsen. 

 Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään 2 ‐ 6 kertaa vuodessa. 
 

Tavoi eet 
 Varmistaa ikääntyneen väestön osallistumis– ja vaikutusmah‐

dollisuuksia toiminnan suunni elussa ja toteu amisessa sekä 
päätöksenteossa. 

 Kannustaa ikääntyneitä henkilöitä käy ämään omia voimava‐
rojaan itsensä ja yhteisönsä hyväksi. 

Tehtävät 

 Seurata ikäihmisen hyvinvoin a. 

 Edistää viranomaisten, ikäihmisten ja heitä edustavien järjes‐
töjen/toimijoiden yhteistoimintaa Nokialla.  

 Seurata vanhusten tarpeiden kehitystä sekä ikäihmisille tarkoi‐
te ujen julkisten palvelujen tasoa, saatavuu a ja saavute a‐
vuu a. 

 Osallistua osaltaan vanhusten ja ikääntyneen väestön palvelu‐
jen suunni elutyöhön ja palvelujen arvioin in kaupungin alu‐
eella. 

 Vaiku aa osaltaan ympäristön suunni eluun ja toteutukseen 
siten, e ä julkiset lat ja liikennejärjestelyt soveltuvat myös 
ikäihmisten tarpeisiin. 

 Tehdä aloi eita ja kehi ämismahdollisuuksia sekä antaa lau‐
suntoja asioista, joilla on merkitystä ikäihmisten elämisessä ja 
suoriutumisessa. 

 Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupun‐
ginhallituksen määräämät tehtävät. 
 
 
(Hyväksy y kaupunginhallituksessa 13.1.2014 § 21) 

 

SETORI/LÄHITORI: Maununkatu 10 
Avoinna: ma‐pe klo 9.00 ‐13.00 
Asiakasohjausta arkipäivisin klo 8.00 ‐15.00, puh 040 1334 701 

Hyvinvoin kioski NOSTE/Prisma, Yri äjäkatu 10 
Avoinna:  ‐pe klo 15.00 ‐ 18.00  La klo 10.00 ‐ 14.00 
Yhteyshenkilö Jaana Koivisto, puh. 040 1334 249 


