HELSINGFORS ÄLDRERÅD
för äldre helsingforsare
11.9.2019

Vad är äldrerådet?
• Äldrerådet har funnits i Helsingfors sedan 1997.
• Äldrerådet bevakar äldre helsingforsares intressen. Rådets ställing
bestäms i 27 § i kommunallagen.
• Äldrerådet utses av stadsstyrelsen i Helsingfors.

• Det nuvarande äldrerådet utsågs 26.6.2017.
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Äldrerådets uppgifter:
• Lyfta fram de äldres perspektiv och förbättra deras möjligheter att delta och
påverka.
• Komma med initiativ och förslag och ge utlåtanden i frågor som gäller de äldre
och deras levnadsförhållande.
• Förbättra och följa vad som sker inom olika förvaltningsområden med tanke
på de äldre.
• Medverka att kommunen ser till att de tjänster och den service den tar fram är
tillräckliga och anpassande för de äldre.
• Bidra till att de äldre får den information, som är relevant för dem, deras
levnadsförhållanden och de tjänster som riktas till dem.
• Intensifiera samarbetet mellan Helsingfors och pensionärsförbunden.
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Initiativ och ingripanden 2018-2019
• Rådet har vänt sig till borgmästarna och tjänstmannaledningen om bristen på
mötesplatser och tagit ställning till motionsmöjligheter.
• Möte med borgmästare Vapaavuori.
• Rådet har vänt sig till medlemmar i nämnden och tjänstemannaledningen för
kultur- och fritidssektorn mot nedskärning av kulturtjänsterna (i budgeten för
2019)
• Varit aktiv med fullmäktigegrupperna.
• Samarbete med ungdomsrådet och handikapprådet.
• Möte med stadens kommunikationschef för att få synlighet för rådet och
kommunikation.
• Möte med de biträdande borgmästarna om Stadens seniorprogram.
• Samarbete med ledningen för HRT, bl.a. i fråga om seniorrabatter.
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Äldrerådets medlemmar 2017-2021
Representanter utsedda av organisationer:

Stadens förtråendevalda:

Olli Salin, Pensionärerna rf, Helsingfors distriktsorganisation

Laura Varjokari, ordförande,
(Samlingspartiet)

Pirjo-Liisa Kangasniemi, Helsingin Kansallinen senioripiiri ry

Timo Auranen (Samlingspartiet)

Lena Lindberg, Svenska Pensionärsförbundet rf

Pirkko Telaranta (Gröna förbundet)

Marja Ruotsalainen, Huvudstadregionens Närståendevårdare och

Veijo Lehto (Socialdemokraterna)

Vänner rf

Lala Sjöblom, Pensionstagarnas Centralförbund Helsingforsdistrikt rf

Mirja Arajärvi (Vänsterförbundet)

Markus Löfström, Helsingfors Alzheimerförening rf

Stadens ordinare experter:

Toivo Tupin, Helsingin seudun Inkeri-seura

Seija Meripaasi, social- och
hälsovårdssektorn

Marja Leena Kallio, Helsingfors kyrkliga samhället

Jenni Räsänen, kultur- och fritidssektorn
Pirjo Tujula, stadsmiljösektorn
Satu Luomajoki, fostran och utbildning

Äldrerådets sekreterare: Outi Paulig, stadskansliet

Johanna Seppälä, Anne Nissinen, Titta
Reunanen och Heli Rantanen,
stadskansliet
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Kontaktinformation och kommunikation:
E-post: vanhusneuvosto@hel.fi
Ordförande: Laura Varjokari, tfn 044-777332, laura.varjokari@gmail.com
Sekreterare: Outi Paulig, tfn 09 31043580, outi.paulig@hel.fi
Facebook: Helsingin vanhusneuvosto
Webbplats: www.hel.fi/vanhusneuvosto
Mötesprotokollen och information på webbplatsen
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Ta kontakt!
vanhusneuvosto@hel.fi
www.hel.fi/vanhusneuvosto

Du kan få äldrerådets nyhetsbrev
(på finska) per e-post
Prenumenera:
vanhusneuvosto@hel.fi
Tack!
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