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Mistä	on	kyse

Aktiivinen ja hyvinvoivaAktiivinen	ja	hyvinvoiva	
ikäihminen	– En	aktiv och	
välmående äldrevälmående äldre
‐projektissa?

Vanhusneuvostopäivät	1.	‐ 2.10.2013,	Helsinkip



Elämäntyytyväisyys

Henkilökohtainen
&

Yhteiskunnallinen (!)

Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna perustunnelmaYhteiskunnallisesti	tarkasteltuna	perustunnelma	
ikäihmisillä	on,	että	

ikäih iikäihminen	on

toisen	luokan	kansalainen,	

joka	ei		saa	ääntään	kuuluviin.



Kokemukset	todentuvat

ikäihmisten	arjessa

käytännön järjestötoiminnassakäytännön	järjestötoiminnassa

kenttäpalautteessa	

tutkimuksissa

selvityksissä

Haastava yhtälöHaastava	yhtälö

ulkopuolisuuden	kokemus	+	kuulluksi	
l k ä ö h ä ?tulemattomuus	+	kasvava	väestöryhmä	=	?



EETU‐PIOn työssä	tilannetta	on	seurattu	ja	haasteeseen	
on tartuttuon	tartuttu

Eduskunta‐ ja	kunnallisvaalitavoitteissa

Huomisen	kynnyksellä	‐raportti	(TNS‐Gallup)
(2004 2007 2010 2013)(2004,	2007,	2010,	2013)

Kuntakysely (2012)
lähetettiin	 1315	paikallisyhdistykseen
vastasi 764	paikallisyhdistystä
vastausprosentti 59	p

kaksikielinen,	maan	kattava	kysely

Vanhusneuvosto‐ohjeet	(2013)



Millaisena yhteiskunta mielestänne näkee ikääntymisen?	Ikääntyneiden
arvostus maassamme on	‐ Hur anser ni att samhället ser	på åldrandet?	I	

å t l d h ä d i äldvårt land	har värderingen av äldre

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Laskenut SjunkitLaskenut - Sjunkit

Noussut - Stigit

Pysynyt ennallaan - Är som 
förutförut

En osaa sanoa - Kan inte säga

Ikääntyneet nähdään yhteiskunnassamme voimavarana ‐ De	äldre ses i	
vårt land	som en	resurs

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Kyllä - Ja

Ei - Nej

En osaa sanoa - Kan inte säga



Millainen	on	mielestänne	yhteiskunnassa	vallitseva	kuva	ikääntymisestä?
Hurudan anser ni att samhällets bild	av	åldrande är?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Posotiivinen - Positiv

N tii i N tiNegatiivinen - Negativ

En osaa sanoa - Kan inte säga

Millainen	on	mielestänne	omalla	paikkakunnalla	vallitseva	kuva	
ikääntymisestä? Hurudan anser ni att bilden av åldrandet är på er hemort?

0% 10% 20% 30% 40%

P itii i P iti

ikääntymisestä?	Hurudan anser ni att bilden av	åldrandet är på er hemort?	

Positiivinen - Positiv

Negatiivinen - Negativ

En osaa sanoa - Kan inte säga

Vrt.	ero	taulukkojen	välillä!



Miten arvioitte seuraavien asioiden kehittymistä kunnassanne seuraavan
valtuustokauden aikana?	‐ Hur bedömer ni att följande frågor utvecklas i	

er kommun under	följande fullmäktigperiod?j gp

Parantuu ‐
Förbättras

Pysyy ennallaan ‐
Är som förut

Heikkenee ‐
Försämras

Eläkeläisjärjestöjen
kuulluksi tuleminen ‐
Pensionärsorgani‐
sationernas hörande

14,27% 73,05% 12,68%

Ikäihmisten kuulluksi
tuleminen ‐ Hörande av
äldre personer

13,28% 63,48% 23,24%

V h t 22 53% 67 58% 9 89%Vanhusneuvoston
aktiivisuus ‐ Äldrerådets
aktivitet

22,53% 67,58% 9,89%

Vastuuttaa eläkeläisjärjestöjä	hoitamaan	”leiviskäänsä”

Vanhuspalvelulaki	– vanhusneuvostojen	lakisääteistäminen

Sit Aktii i k l i k ik ikäi ä i hj lSitran	Aktiivinen	kansalainen	‒	kaiken	ikäisenä	‐avainohjelma

Aktiivinen	ja	hyvinvoiva	ikäihminen	‒	En	aktiv och	välmående äldre





Yhteistyö	käynnistynyt		

Sitran	Aktiivinen	kansalainen	‒	kaiken	ikäisenä	
‐avainohjelman	käynnistämisseminaari	29.8.2013

Avainohjelmaan	liittyvien	projektien	tapaaminen	6.9.2013

Vanhusneuvostokoulutus	1.	‐ 2.10.2013

Aktiivinen	ja	hyvinvoiva	ikäihminen	–projekti	käynnistyi	kaksi	
viikkoa	sitten

EETU‐PIOn ja	Sitran	välinen	sopimus	15.9.2013

P j kti äällikkö J i L t l hti l itt t 16 9 2013Projektipäällikkö	Jari	Latvalahti	aloittanut	16.9.2013	

Hallitus	päättänyt	käytännön	toimintaan	liittyvistä	asioista	
24 9 201324.9.2013



Projektin	tavoitteena	on	

luoda	toimintamalleja	ja	‐muotoja	ikäihmisten	odotusten,	tarpeiden	ja	j j j , p j
kuulluksi	tulemisen	kehittämiseksi	ja	valinnanvapauden	lisäämiseksi

hyödyntää	heidän	omia	kokemuksiaan	ja	osaamistaan

juurruttaa	käytäntöön	uusia	toimintamalleja	ja	muotoja.

Keskiössä	vanhusneuvostot	ja	niiden	
toiminnan kehittäminen

Välillisistä	tavoitteista	mainittakoon

toiminnan	kehittäminen	

kohentaa	ikäihmisten	täysivaltaista	kansalaisuutta

tukea	heidän	elämänlaatuaan	ja	toimintakykyään

luoda	oikeaa	kuvaa	ikääntymisestä

kehittää	lähidemokratiaa	ja	vahvistaa	yhteiskuntarauhaa.



”Projektilla	haluamme	muuttaa	yhteiskuntaa

ikäystävällisemmäksi.	

Tavoitteenamme on kehittää yhdessä teidän kanssanne,Tavoitteenamme	on	kehittää	yhdessä	teidän	kanssanne,	
teidän	ehdoillanne	sekä	teidän	osaamistanne	ja	
kokemuksianne	hyödyntäen	

uusia	toimintamuotoja	ja	‐malleja	
edunvalvontaan	

juurruttaa	ne	päätöksentekoon	

vaikuttaa	ihmisten	asenteisiin	ja	

rohkaista	ikäihmisiä	ilmaisemaan	
mielipiteitään,	

sillä:	hiljaisuutta	on	vaikea	tulkita.”



Projektin	toteutus	15.9.2013	‐ 30.3.2015

KäynnistysKäynnistys
Vanhusneuvostopäivät	1.	‐ 2.10.2013

Lähtöselvitys
kartoitukset selvitykset palautteen jatkuva keruukartoitukset,	selvitykset,	palautteen	jatkuva	keruu,	
Vanhusneuvostopäivien	tulosten	hyödyntäminen

Alueellisten	koulutusten	järjestäminenj j
lähtökohtana	osallistujien	osaaminen,	
kokemukset,	tietotaito,	joidenka	pohjalta	luodaan	
toimintamalleja	(vuosi	2014)

10	‐ 15	koulutustilaisuutta	eri	puolilla	maata,
osa	koulutuksista	järjestetään	yhteistyössä
Tampereen ja Turun kaupunkien projektien kanssaTampereen	ja	Turun	kaupunkien	projektien	kanssa

Viestintä	ja	tiedotus
aineistot,	esitteet,	verkkoviestintä

Seuranta	ja	arviointi	
jatkuvaa,	vuorovaikutuksellista



Projektin	yhteystiedot

Projektipäällikkö	Jari	Latvalahti
050	312	0298
jari.latvalahti@eetury.fi
EETU‐PIO	c/o	Kansallinen	senioriliitto	ry	
Kansakoulukatu	5	A	6
00100	Helsinki
www.eetury.fiwww.eetury.fi




