
VANHUSTENPÄIVÄ 

VANHUSTENVIIKKO 

1954 
Vanhusten päivä 

Vuosi 1954 piirtyy vanhainsuojelutyötä tekevien järjestöjen mieliin erikoisesti vuotena, 
jolloin ensi kerran vietettiin valtakunnallista Vanhusten päivää. Monet järjestöt olivat 
tosin jo usean vuoden ajan pitäneet eri puolilla Suomea paikallisia vanhusten päiviä, 
mutta kun tällä tavoin voitiin tavoittaa vain pieni osa vanhuksista, päätti Vanhain- 
suojelun keskusliitto maamme ainoana vanhainsuojelutyön keskusjärjestönä ottaa 
asian omakseen ja ryhtyä toimiin vuoden yhden määrätyn sunnuntain viettämiseksi 
valtakunnallisena Vanhusten päivänä. Tarkoituksena oli kehoittaa kaikkia niitä, joilla 
on elossa vanhenevia omaisia, näitä silloin muistamaan ja tuoda ilmi koko yhteis- 
kunnan kiitollisuus sille polvelle, joka on nykypolven elämää rakentanut. 

Edustajakokoukselta saamansa kehoituksen mukaisesti keskusliiton johtokunta asiaa 
valmisteltuaan ja viime vuosikokouksen tekemän päätöksen nojalla ryhtyi toimen- 
piteisiin syyskuun kolmannen sunnuntain viettämiseksi tarkoitetulla tavalla. Jäsen- 
yhdistyksille lähetettiin kiertokirjeen mukana ehdotus sanomalehdissä julkaistavaksi 
vetoomukseksi ja asiasta neuvoteltiin Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliiton ja 
Maatalousnaisten Keskuksen kanssa. Kesäkuun 17 päivänä pidettiin jo aikaisemmin 
mainittu tiedoitustilaisuus sanomalehdistön edustajille ja syyskuun 5 päivänä julkais- 
tiin maan sanomalehdissä Vanhusten päivää viettämään -julkilausuma, jonka alle- 
kirjoittajina olivat keskusliiton ja sen 24 jäsenjärjestön lisäksi Maatalousnaisten 
Keskus. Samanlainen vetoomus lähetettiin liiton toimistosta myös kaikille (yli 500:lle) 
seurakunnille. Myös Yleisradion edustajien kanssa neuvoteltiin ja tuloksena tästä oli, 
että lauantain 18.9. ruotsin kielisessä radiolähetyksessä kuultiin vanhusten ohjelmaa 
ja sunnuntaina – Vanhusten päivänä – sosialineuvos P.Mustala puhui vanhusten 
asiasta Päivän peili -lähetyksessä. Uusi Suomi julkaisi samana päivänä professori 
Eeva Jalaviston haastattelun pohjalla laaditun artikkelin ”Vanhusten ongelma” ja 
muissakin sanoma- ja aikakauslehdissä julkaistiin asiaa koskevia kirjoituksia. 

Elokuun 16. ja 30. päivien edustajakokouksissa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti 
järjestivät jäsenyhdistykset Helsingissä ja muilla paikkakunnilla erilaisia tilaisuuksia 
vanhuksille. Keskusliiton toimesta pidettiin yhteistyössä ao. Helsingin kaupungin 
viranomaisten kanssa kaupungin vanhainkodissa Oulunkylässä, Vanhusten päivänä 
päiväjuhla, johon keskusliitto sai kutsua kotiaputoimiston kirjoissa olevia vanhuksia ja 
työntekijöitä. Tilaisuuden ohjelmassa oli Helsingin Naisorkesterin ja muiden taide- 
esitysten sekä kahvitarjoilun lisäksi teol.tohtori Veikko Päivänsalon ja pastori Olavi 
Päivänsalon puheet sekä tohtori Anni Seppäsen esittämä tervehdys. Myös kunnallis- 
kodin eri osastoille järjestettiin keskusliiton toimesta virkistystilaisuuksia, joissa 
Diakonissalaitoksen sisarkuoro lauloi ja rehtori Arneberg-Pentti esitti liiton tervehdyk- 
sen vanhuksille. 

Johtokunta oli jo keväästä asti suunnitellut erikoisen Vanhusten päivän merkin 
aikaansaamista Vanhusten päivänä ja sen edellisellä viikolla myytäväksi. Merkin 



symboliseksi kuvaksi hyväksyttiin syksyn punertava vaahteranlehti vihreällä pohjalla. 
Merkin hinnaksi määrättiin mk 10:- kappaleelta, mutta rehtori Helmi Arneberg-Pentin 
myötävaikutuksella saatiin merkit Oy Tilgmann Ab:ltä niin edulliseen hintaan, että 
niitä voitiin antaa puolella hinnalla jäsenjärjestöille, jotka saivat oikeuden myydä 
merkkiä oman yhdistyksensä hyväksi viikon ajan ennen Vanhusten päivää. 

Lähde: Kertomus Vanhainsuojelun keskusliitto – Centralförbundet för 
de gamlas väl r.y:n toiminnasta vuonna 1954 

1955 
Vanhusten päivä. 

Kuluneena vuonna vietettiin syyskuun kolmatta sunnuntaita toisen kerran valtakun- 
nallisena vanhusten päivänä. 

Syyskuun 4. päivänä julkaistiin maan sanomalehdissä Vanhusten päivä –niminen 
vetoomus, jonka allekirjoittajina olivat keskusliiton lisäksi Suomen Kirkon Seurakun- 
tatyön keskusliitto, Suomen Punainen Risti, Väestöliitto, Förbundet för svenskt 
församlingsarbete i Finland ja Svenska Befolkningsförbundet i Finland. Vetoomus 
lähetettiin jo kesällä jäsenjärjestöille ja maan kaikille seurakunnille. 

Liiton mainos- ja rahoitusjaostojen ehdotuksen mukaisesti liitto päätti järjestää 
vanhusten päivän pääjuhlan NNKY:n juhlasalissa, jonne kutsukortteja käyttäen 
pyydettiin n. 200 kodeissaan asuvaa vanhusta. Pitkien kahvipöytien ääressä istuen 
vanhukset saivat kuulla täysipitoisen taiteellisen ohjelman sekä lopuksi toimittaja 
Mairi Karvosen lämminhenkisen puheen. Juhlassa vallitsi kodikas ja viihtyisä 
tunnelma, ja kutsuvieraat lausuivat kiitoksensa onnistuneesta virkistystilaisuudesta. 

Samanaikaisesti vietettiin vanhusten päivän juhlaa myös NMKY:n juhlasalissa, johon 
oli kutsuttu liiton kotiaputoimiston piirissä olevia vanhuksia ja työntekijöitä. Tässäkin 
tilaisuudessa esitettiin musiikkiohjelmaa ja rouva Annikki Frey puhui vanhuksille. 

Seuraavana eli syyskuun 19. päivänä pidettiin Tieteellisten Seurain talossa esitelmä- 
tilaisuus, jossa rouva Ebba Beckman Ruotsista esitelmöi aiheesta ”Åldringsvården i 
Norrköping” ja johon tilaisuuteen yleisöllä oli vapaa pääsy. Vanhusten päivän viettoon 
liittyi myös professori Eeva Jalaviston radioesitelmä ”Toimekas vanhuus” 24.9. 

Vanhusten päivänä ja sen edellisellä viikolla myytiin jälleen vanhusten päivän merk- 
kiä koko valtakunnan alueella. Merkin hinta oli mk 20:-, mutta jäsenjärjestöt saivat 
niitä myyntiä varten 10 markan kappalehintaan. Mainittakoon lopuksi, että Astor-Filmi 
Oy lahjoitti ikään kuin vanhusten päivän lahjana liitolle 25 kpl elokuvalippuja, jotka 
jaettiin vanhuksille. Yhtiö on luvannut myöhemminkin muistaa vanhuksia 
samanlaisella lahjoituksella. 

Ylempänä lueteltujen keskusliiton järjestämien tilaisuuksien lisäksi järjestivät jäsen- 
järjestöt ja niiden paikallisosastot eri puolilla maata sekä seurakunnat vanhusten 
päivän juhlia ja muita virkistystilaisuuksia vanhuksille. 

Lähde: KERTOMUS Vanhainsuojelun keskusliitto- Centralförbundet för 
de gamlas väl r.y:n toiminnasta vuonna 1955 



1956 

1957 

Vanhusten päivä 

Kuluneena vuonna vietettiin syyskuun kolmantena sunnuntaina 16.9. kolmannen 
kerran valtakunnallista vanhusten päivää. 

Syyskuun 9 päivänä julkaistiin maan sanomalehdissä päivää koskeva vetoomus, 
jonka allekirjoittajina olivat keskusliiton lisäksi Suomen Kirkon Seurakuntatyön 
keskusliitto, Suomen Punainen Risti, Väestöliitto, Förbundet för svenskt 
församlingsarbete i Finland ja Svenska Befolkningsförbundet i Finland. Vetoomus 
lähetettiin jo kesällä jäsenjärjestöille ja maan kaikille seurakunnille. 

Mainos- ja rahoitusjaostojen ehdotuksen mukaisesti liitto järjesti 13.9. kävelykonsertin 
Ateneumin huoneistoon, jonka arvokkaasta ohjelmasta mainittakoon fil.tri Aune 
Lindströmin esitelmä Helena Scherfbeckin viimeisestä maalauksesta ja hänen 
elämästään sekä YS:n yhtyeen ja Viipurin Lauluveikkojen esitykset. Tasavallan 
presidentin puoliso, rouva Sylvi Kekkonen kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan. 

Liiton esittämästä pyynnöstä tasavallan presidentti piti vanhusten päivänä 16.9. klo 
12 radiopuheen Suomen vanhuksille. Klo 14 kokoontuivat liiton kutsukortin saaneet 
135 vanhusta Kauppakorkeakoulun ravintolasaliin kahdelle linja-automatkalle lähtöä 
varten. Tässä tilaisuudessa, johon myös jäsenjärjestöjen edustajat oli kutsuttu, suo- 
rittivat laulajatar Tuomi Elmgren-Heinonen ja pianisti Sole Garam musiikkiohjelmaa. 
Klo 15.30 astuivat kutsutut vanhukset ja liiton johtokunnan edustajat kahteen liiton 
tilaamaan autobussiin, jotka suuntasivat kulkunsa, toinen KK:n Osuuskauppakouluun 
Marjaniemeen ja toinen SOK:n opistoon Jollakseen, joissa molemmissa oli mainittu- 
jen keskusliikkeiden järjestämä kahvitilaisuus ja runsaasti virkistävää ohjelmaa. 
Nämä autobussimatkat ja isäntäväen ystävällinen vieraanvaraisuus tulevat varmaan 
kauan säilymään mukana olleiden mielissä. 

Edellä olevien keskusliiton tilaisuuksien lisäksi järjestivät jäsenjärjestöt ja niiden 
paikallisosastot eri puolilla maata sekä seurakunnat vanhusten päivän juhlia ja muita 
virkistystilaisuuksia vanhuksille. 

Vanhusten päivänä ja sen edellisellä viikolla myytiin jälleen vanhusten päivän merk- 
kiä koko valtakunnan alueella. Merkin hinta oli mk 20:-, mutta jäsenjärjestöt saivat 
niitä myyntiä varten 10 markan kappalehintaan. 

Lähde: Kertomus Vanhainsuojelun keskusliitto- Centralförbundet för de 
gamlas väl r.y:n toiminnasta vuonna 1956 

Karin piirros Helsingin Sanomissa 16.9.1956 (50 v historiikki Puoli vuosisataa van- 
hustyötä s.117) 

Vanhusten päivä 

Kuluneena vuonna vietettiin syyskuun kolmantena sunnuntaina eli 15.9. neljännen 
kerran valtakunnallista vanhusten päivää. 



Syyskuun 8 päivänä julkaistiin maan sanomalehdissä päivää kin vuonna keskusliiton 
lisäksi SPR, Väestöliitto, Suomen Kirkon Seurakuntatyön keskusliitto, Förbundet för 
svenskt församlingsarbete i Finland ja Svenska Befolkningsförbundet i Finland. 
Vetoomus lähetettiin jo kesällä jäsenjärjestöille ja maan kaikille seurakunnille. 

 
Syyskuun 12 päivänä oli radiossa vanhusten päivän viettoon liittyvänä lääket.tri Turo 
Niemen esitelmä ”Vanhus nykyisessä yhteiskunnassa”, ja lauantaina 14.9. soitettiin 
radion toivottujen levyjen ohjelmassa kaksi liiton toivomaa äänilevyä. 

Vanhusten päivänä 15.9. oli helsinkiläisille vanhuksille kolme ohjelmallista kahvi- 
tilaisuutta, joihin liitto kutsui vanhukset kutsukortteja käyttäen myymälän, kotiapu- 
toimiston, seurakuntien huoltokeskuksen ja Pelastusarmeijan välityksellä. Näistä tilai- 
suuksista yksi pidettiin Elannon kerhohuoneistossa ja toinen SOK:n opetuskeittiössä, 
joissa kummassakin tarjottiin liikkeiden puolesta vanhuksille kahvia sekä vaihtelevaa 
ohjelmaa. Kolmannen tilaisuuden liitto järjesti Taivallahden kansakoulun ruokasaliin, 
siellä tarjottiin niin ikään vanhuksille sekä kahvia että arvokasta ja vaihtelevaa ohjel- 
maa, josta mainittakoon Helsingin Marttakuoron lauluesitykset laulajatar Martta 
Uramo-Klemolan johdolla. Tähänkin tilaisuuteen saatiin tarjoilu kokonaan lahjaksi. 
Erityisellä kiitoksella todettakoon se arvokas työapu, jota liitto sai Helsingin sekä 
suomal. että ruotsal. Marttayhdistyksen jäseniltä. 

Uusi Suomi julkaisi vanhusten päivänä ns. alakertana liiton puheenjohtajan selostuk- 
sen Heinz Woltereckin teoksesta ”Das Alter ist das zweite Leben”. 

Edellä mainittujen tilaisuuksien lisäksi järjestivät jäsenyhdistykset ja niiden paikallis- 
osastot sekä seurakunnat eri puolilla maata kirkkokonsertteja ja muita vanhusten 
päivän juhlia ja virkistystilaisuuksia vanhuksille. 

Vanhusten päivänä ja sen edellisellä viikolla myytiin jälleen vanhusten päivän merk- 
kiä koko valtakunnan alueella. Merkin hinta oli mk 20:-, mutta jäsenjärjestöt saivat 
niitä myyntiä varten 10 markan kappalehintaan. 

 

 
 

1958 

 
 
 
 
Vanhusten päivä 

Lähde: KERTOMUS Vanhainsuojelun keskusliitto- Centralförbundet för 
de gamlas väl r.y:n toiminnasta vuonna 1957 

 

Kuluneena vuonna vietettiin syyskuun kolmantena sunnuntaina eli 21.9. viidennen 
kerran valtakunnallista vanhusten päivää. 

Syyskuun 14-16 päivinä julkaistiin maan sanomalehdissä päivää koskeva vetoomus, 
jonka allekirjoittajina olivat kuten edellisinäkin vuosina keskusliiton lisäksi SPR, 
Väestöliitto, Suomen Kirkon Seurakuntatyön keskusliitto, Förbundet för svenskt 
församlingsarbete i Finland ja Svenska Befolkningsförbundet i Finland. Vetoomus 
lähetettiin jo kesällä jäsenjärjestöille ja maan kaikille seurakunnille. 

Syyskuun 19 päivänä oli radiossa vanhusten päivän viettoon liittyvänä liiton puheen- 
johtajan, tohtori Anni Seppäsen esitelmä ”Myöhäisiän terveydenhoidosta”, ja liiton 
oltua yhteydessä radion kirkkopalveluun pidettiin vanhusten päivän aamuna radioitu 



jumalanpalvelus osittain päivän merkeissä ja päivän merkityksestä puhuttiin myös 
radion Päivän peili lähetyksessä. 

Helsinkiläisille vanhuksille pidetyn vanhusten päivän juhlan järjesti kuluneena vuonna 
Helsingin vanhainsuojeluyhdistys. Samoin järjestivät muutkin liiton jäsenjärjestöt ja 
niiden paikallisosastot sekä seurakunnat eri puolilla maata vanhusten päivän juhlia ja 
virkistystilaisuuksia vanhuksille. Monet sanoma- ja aikakauslehdet julkaisivat 
vanhusten päivää koskevia kirjoituksia ja haastatteluja. 

Vanhusten päivänä ja sen edellisellä viikolla myytiin jälleen vanhusten päivän merk- 
kiä koko valtakunnan alueella. Merkin hinta oli edelleen mk 20:- kappaleelta, mutta 
jäsenjärjestöt saivat niitä myyntiä varten 10 markan kappalehintaan. 

Lähde: KERTOMUS Vanhainsuojelun keskusliitto- Centralförbundet för 
de gamlas väl r.y:n toiminnasta vuonna 1958 

 
 
1959 

 
 
Vanhusten päivä 

 
Kuluneena vuonna vietettiin syyskuun kolmantena sunnuntaina eli 20.9. kuudennen 
kerran valtakunnallista vanhusten päivää. 

Edellisellä viikolla julkaistiin maan sanomalehdissä päivää koskeva vetoomus, jonka 
allekirjoittajina olivat kuten edellisinäkin vuosina keskusliiton lisäksi SPR, Väestöliitto, 
S.Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto, Förbundet för svenskt församlingsarbete i 
Finland ja Svenska Befolkningsförbundet i Finland. Vetoomus lähetettiin jo ennakolta 
jäsenjärjestöille ja maan kaikille seurakunnille. 

Keskusliitto järjesti yhteistyössä jäsenyhdistyksensä Tampereen Kaupunkilähetys 
r.y:n kanssa vanhusten päivänä Vanhainsuojelun opintopäivän Tampereella, Puisto- 
Emmauksen juhlasalissa, jossa liiton puheenjohtaja esitti alkusanat, piispa E.G.Gulin 
esitelmöi ”Vanhuuden ongelmien ymmärtämisestä” ja tohtori Turo Niemi aiheesta 
”Terveydenhoitoa pitkällä tähtäimellä”. Opintopäivän ohjelmassa oli lisäksi 
kaupunginjohtaja Oiva Kaivolan esittämä tervehdys, erilaisia musiikkinumeroita ja 
pastori Martti Järvent päätössanat. Tampereen Marttayhdistys huolehti väliajalla 
tarjoilusta. 

Helsinkiläisille vanhuksille pidetyn vanhusten päivän juhlan järjesti Helsingin vanhain- 
suojeluyhdistys. Samoin järjestivät muutkin liiton jäsenjärjestöt ja niiden paikallis- 
osastot sekä seurakunnat eri puolilla maata vanhusten päivän juhlia ja virkistys- 
tilaisuuksia vanhuksille. 

Vanhusten päivänä ja sen edellisellä viikolla myytiin jälleen vanhusten päivän merk- 
kiä koko valtakunnan alueella. Merkin hinta oli edelleen mk 20:- kappaleelta, mutta 
jäsenjärjestöt saivat niitä myyntiä varten kuten ennenkin 10 markan kappalehintaan. 

 

 
 
 
1960 

 
 
 
 
Vanhusten päivä 

Lähde: Kertomus Vanhainsuojelun keskusliitto- Centralförbundet för de 
gamlas väl r.y:n toiminnasta vuonna 1959 



Kuluneena vuonna vietettiin valtakunnallista vanhusten päivää seitsemännen kerran 
syyskuun kolmantena sunnuntaina eli 18.9. 

Edellisellä viikolla julkaistiin maan sanomalehdissä päivää koskeva vetoomus, jonka 
allekirjoittajina olivat liiton lisäksi samat järjestöt kuin edellisinäkin vuosina (Suomen 
Punainen Risti, Väestöliitto, Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto, Förbundet 
för svenskt församlingsarbete i Finland ja Svenska Befolkningsförbundet i Finland). 
Vetoomus lähetettiin ennakolta jäsenjärjestöille ja maan kaikille seurakunnille. 

Keskusliitto järjesti yhteistyössä jäsenyhdistyksensä Suomen Kirkon Sisälähetys- 
seura r.y:n kanssa vanhusten päivänä Vanhainsuojelun opintopäivän Pieksämäellä, 
jossa liiton puheenjohtaja esitelmöi aiheesta ”Iän vaikutus terveyteen” ja tohtori 
Martta Husu aiheesta ”Miten huollamme parhaiten vanhuksiamme”. 

Keskusliiton jäsenjärjestöt ja niiden paikallisosastot sekä seurakunnat järjestivät eri 
puolilla maata vanhusten päivän juhlia ja virkistystilaisuuksia vanhuksille. 

Vanhusten päivänä ja sen edellisellä viikolla myytiin jälleen vanhusten päivän merk- 
kiä koko valtakunnan alueella. Merkin hinta oli edelleen mk 20:- kappaleelta, mutta 
jäsenjärjestöt saivat niitä myyntiä varten kuten ennenkin 10 markan kappalehintaan. 
Helsingin Vanhainsuojeluyhdistys hoiti merkkien katumyynnin Helsingissä. 

Lähde: Kertomus Vanhainsuojelun keskusliitto- Centralförbundet för de 
gamlas väl r.y:n toiminnasta vuonna 1960 

 
 
1961 Vanhusten päivä 

 
 

Perinteellisenä vanhusten päivänä, joka järjestettiin sunnuntaina 17 p. syyskuuta 
yhdessä Suomen Punaisen Ristin, Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliiton, 
Förbundet för svenskt församlingsarbete´n ja Befolkningsförbundet´in kanssa, saatiin 
sanomalehdistö ja yleisradio selvittämään vanhusten asiaa, puhumattakaan eri puo- 
lilla maata pidetyistä suuremmista ja pienemmistä vanhuksille ja heidän omaisilleen 
järjestetyistä tilaisuuksista. 

Lähde: Vanhainsuojelun keskusliitto- Centralförbundet för de gamlas 
väl r.y:n vuosikertomus v:lta 1961 

 
 
1962 

 
 
Vanhusten päivä 

 
Vanhusten päivää vietettiin kuluneena vuonna 16 p. syyskuuta. Jo toukokuussa 
lähetettiin päivän vietosta kehoitus kaikkien tuomiokapitulien kiertokirjeitä varten, 
molemmankielisille pyhäkouluyhdistyksille, Sosiaalidemokraattisten Nuorten Keskus- 
liitolle, Sosiaalidemokraattiselle Naisten Liitolle, molemmankielisille Marttaliitoille, 
Maatalousnaisten keskukselle, Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle, 
Suomen Nuorten Naisten Kristilliselle Liitolle ja Suomen Nuorten Kristilliselle Liitolle. 
Syyskuussa oli informatiotilaisuus pääkaupungin lehdistölle. ”Vanhusten päivän” 
vetoomuksen allekirjoittivat paitsi keskusliittoa Suomen Punainen Risti, Suomen 



Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto, Förbundet för svenskt församlingsarbete i 
Finland ja Svenska Befolkningsförbundet i Finland. 

Vanhusten päivän juhlavietto tapahtui Joensuussa kaupungintalossa. Järjestelyn 
takana olivat siellä jäsenjärjestömme Vanhusten Tuki ja Joensuun Vanhainkotiyhdis- 
tys, Punaisen Ristin Karjalan piirihallitus sekä kolme sen alaista paikallisosastoa, 
Joensuun ja Pielisensuun seurakunnat ja Kaatuneitten Omaisten Liiton Joensuun 
osasto. Ortodoksinen seurakunta otti vanhusten päivän huomioon jumalanpalveluk- 
sessaan. – Osanotto juhlatilaisuuteen kaupungintalossa oli erittäin runsas. Paikka- 
kunnan lehdistö huomioi sen hyvin, samoin muu lehdistö. 

 

 
 
1963 

 
 
 
Vanhusten päivä 

Lähde: Vuosikertomus v. 1962 

 

Vanhusten päivää vietettiin perinteelliseen tapaan sunnuntaina 15 p. syyskuuta. 
Sanomalehdistössä julkaistun vetoomuksen allekirjoittivat paitsi keskusliittoa Suomen 
Punainen Risti, Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto, Förbundet för svenskt 
församlingsarbete i Finland, Kansaneläkkeensaajien Keskusliitto ja Svenska 
Befolkningsförbundet i Finland. 

Valtakunnallinen juhla oli Turussa Turun päivänä, jonka ohjelmaan oli vanhusten 
päivänkin vietto liitetty. Kunta, seurakuntia edustavana diakoniakeskus ja kaikki 
vanhusten hyväksi toimivat järjestöt olivat konserttisalissa pidettyä juhlaa järjestä- 
mässä. Juhlaan liittyi mainitun salin aulaan järjestetty vanhusten töitten näyttely. 
Siihen oli saatu tavaroita paitsi Turusta Helsingin Kustaan kartanosta ja Vanhain 
Työstä sekä Tampereen kunnalliskodista. Näyttely sai osakseen erittäin hyvän 
yleisömenestyksen. – Sanomalehdistössä kiinnitettiin vanhusten päivänä laajalti 
huomiota asiaan ja myöskin Yleisradio varasi ohjelmassaan vanhusten asialle tilaa. 

Lähde: Vanhainsuojelun keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas 
väl r.y:n VUOSIKERTOMUS v:lta 1963 

 
 
1964 

 
 
Vanhusten päivä. 

 
Perinteelliseksi muodostunutta vanhusten päivää vietettiin jälleen syyskuun kolman- 
tena sunnuntaina eli siis 20 p. Sekä sanomalehdistö että yleisradio ja televisio kiinnit- 
tivät nytkin huomiota vanhusten asiaan. Vanhusten päivää koskeva julkilausuma 
julkaistiin aikaisemmasta tavasta poiketen jo n. viikkoa ennen päivän viettoa, jotta 
asianomaisilla järjestöillä ja laitoksilla olisi ollut aikaa huomioida ohjelmissaan päivä. 
Julkilausuman allekirjoittajia olivat paitsi keskusliittoa Suomen Punainen Risti, 
Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto, Förbundet för svenskt församlings- 
arbete i Finland, Kansaneläkkeensaajien Keskusliitto ja Svenska Befolknings- 
förbundet i Finland. 

Keskusliitto järjesti valtakunnallisen vanhusten päivän vieton Seinäjoella. Seinäjoen 
kaupunki huolehti juhlasta erinomaisella tavalla. Mukaan kutsuttiin paikalliset yhteisöt, 



jotka tavalla tai toisella huolehtivat vanhuksista. Keskusliitto lausuu kunnioittavan 
kiitoksensa juhlaa kohtaan paikkakunnalla osoitetusta myötätunnosta. 

Lähde: Vanhainsuojelun keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas 
väl r.y:n VUOSIKERTOMUS v:lta 1964 

 
 
1965 

 
 
Perinteellistä vanhusten päivää vietettiin kertomusvuonna sunnuntaina 19 p:nä syys- 
kuuta. Yleisölle osoitetun vetoomuksen päivän viettämisestä allekirjoittivat keskuslii- 
ton kanssa Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto, Suomen Punainen Risti, 
Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland ja Svenska Befolkningsförbundet i 
Finland. – Valtakunnallinen juhla vietettiin Karhulassa, jossa keskusliiton ohella sekä 
kunta että seurakunta ja paikalliset vanhusten kerhot olivat juhlan järjestäjinä. Ne 
ansaitsevat vilpittömän kiitoksen suurella harrastuksella suorittamastaan työstä juhlan 
onnistumiseksi. 

Lähde: Vanhainsuojelun keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas 
väl r.y:n VUOSIKERTOMUS v:lta 1965 

 
 
1966 

 
 
Tiedotustoiminta. 

 
Edellisessä kohden lienee ensin mainittava aina syyskuun kolmantena sunnuntaina, 
kuluneena vuonna 18 päivänä vietetty perinteellinen vanhusten päivä, kolmastoista 
järjestyksessä. Sen takana ovat keskusliiton lisäksi Suomen Punainen Risti, Suomen 
Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto, Förbundet för svenskt församlingsarbete i 
Finland ja Svenska Befolkningsförbundet i Finland. Näiden järjestöjen allekirjoitta- 
mana ilmestyi sanomalehdistössä kautta maan vetoomus yleisölle tarkoituksena 
luoda vanhuksia kohtaan myötätuntoinen mieliala. Tällöin lähetettiin lehdistölle 
muutakin aineistoa, keskusliiton puolesta Työväen sanomalehtien tietotoimiston 
välityksellä vanhusten terveysoloja sekä työllistämistä koskevat artikkelit, Lehdistön 
sanomapalvelun välityksellä vanhusten työllistämistä, Keskustapuolueen sanoma- 
keskuksen välityksellä vanhusten asunto-oloja koskevat artikkelit ja Kirkon tiedotus- 
keskuksen välityksellä vanhusten terveyttä koskeva pakina. 

Vanhusten päivän valtakunnallinen suomenkielinen juhla vietettiin Jyväskylässä, 
ruotsinkielinen Vaasassa. Jyväskylän juhlan valmisteluissa saatiin kokea suurta 
myötätuntoa kaupungin johtavien hallintoelinten taholta kaupunginjohtajaa myöten, 
samoin paikallisten seurakuntien taholta; yliopisto antoi juhlasalinsa ilmaisesti 
käytettäväksi. Keski-Suomen läänin sosiaalihuollon piiritarkastaja Pentti Korvenmaa 
ja rouva Korvenmaa antoivat paikallisena juhlan järjestelijänä erittäin arvokkaan 
avun. – Maaherra E. O. Palovesi piti juhlassa avauspuheen. – Osanottajina oli n. 600 
vanhusta. 

Ruotsinkielinen valtakunnallinen juhla, laatuaan ensi kertaa, pidettiin Vaasassa 
yhdessä Suomen Punaisen Ristin Pohjanmaan ruotsalaisen piirin kanssa, ollen 
paikallisena järjestäjänä sanotun piirin kotiaputoimiston johtaja rouva Else-Maj 
Johnson, jonka tarmokas toiminta ansaitsee vilpittömän kiitoksen. Vaasassakin 



antoivat paikalliset voimat auliisti apuaan. Tilaisuuden avasi maaherra K.G.R. 
Ahlbäck. – Osanottajia saapui eri rannikkokaupungeista n. 300. 

Lähde: Vanhainsuojelun keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas 
väl r.y:n toimintakertomus vuodelta 1966. 

 
 
1967 

 
 
Valistustyö 

 
Kuluneenakin vuonna vietettiin vanhusten päivää kolmantena sunnuntaina syys- 
kuussa, tällöin siis 17 päivänä. Sekä sanomalehdistön että yleisradion välityksellä 
joutui vanhusten asia tuolloin huomion kohteeksi. Valtakunnallinen juhla vietettiin 
Riihimäellä seurakuntasalissa, joka täyttyi vanhuksista. 

 

 
 

1968 

 
 
 
 
Valistustoiminta 

Lähde: Vanhainsuojelun keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas 
väl r.y:n vuosikertomus vuodelta 1967. 

 

Valistustoiminnassa on Vanhusten päivän vietolla huomattava merkitys. 
– Nimenomaan järjestöjen taholta oli valitettu sitä, että tämän päivän vietto 
perinteellisesti syyskuun kolmantena sunnuntaina tuottaa vaikeuksia sen johdosta, 
että milloin tuo päivä sattuu aikaiseksi kuten juuri v. 1968, eivät järjestöt kerkiä vielä 
saada toimintaansa käyntiin. Keskusliiton johtokunta ehdotti sen johdosta päivän 
vietosta vastaaville muille järjestöille, että Vanhusten päivän vietto siirrettäisiin 
ensimmäiseen sunnuntaihin lokakuussa. Näin tapahtuikin. Kuten ennenkin saatiin 
nytkin osassa lehdistöä tuon päivän maissa todeta vanhusten oloja ja tarpeita 
koskevia kirjoituksia. Niinikään radiossa ja televisiossa päivää muistettiin. 
– Valtakunnallinen vanhusten päivän juhla järjestettiin keskusliiton toimesta 

Tampereella yliopiston juhlasalissa, jossa oli n. 400 vanhusta ohjelmaa 
seuraamassa. Ohjelman suorittajina oli pääasiassa vanhuksia. Osanottajille jaettiin 
ikään kuin muistoksi lehtinen ”Myöhäisiän ruokavalio”. 

 

 
 

1969 

 
 
 
 
Valistustyö 

Lähde: Vanhainsuojelun keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas 
väl r.y:n VUOSIKERTOMUS v:lta 1968 

 

Vanhusten Päivää vietettiin Mikkelin päivänä 5 p. lokakuuta. Jo kevään lopulla 
lähetettiin tuomiokapituleille niiden tiedotuslehtiä varten asiasta tieto, samoin 
yleisradiolle sen syksyohjelmassa huomioitavaksi. Sanomalehdistön edustajille 
järjestettiin Suomen Punaisen Ristin kanssa informatiotilaisuus päivän johdosta. 
Samasta syystä lähetettiin sanomalehdistölle toimistosta vanhusten asiaa koskevia 
kirjoituksia: nimenomaan maaseutulehdistöä varten Kirkon Tiedotuskeskuksen kautta 
kirjoitus ”Etsivä huoltotyö”, Uuteen Suomeen nimimerkki Sivullisen käytettäväksi 
kirjoitus koskien iäkkäitten ihmisten oikeutta ja mahdollisuutta saada työtä, Oulussa 
ilmestyviin lehtiin Pohjolan Työlle kirjoitus ”Eläkeläisen työ”, Rauhan tervehdykseen 
”Terveys on Jumalan lahja”, Kansan Tahdolle ”Etsivä huoltotyö”, Liitolle ”Eläkkeelle 



valmentautuminen”, Herättäjään ”Etsivä huolenpito”, joita kaikkia mainituissa lehdissä 
käytettiin. 

Vanhusten Päivän valtakunnallinen juhla vietettiin suomenkielisenä Oulussa, ruotsin- 
kielisenä Tammisaaressa. Kumpaankin oli saapunut vanhuksia myöskin ympäristö- 
pitäjistä, joiden sosiaalilautakunnille ja kunnalliskotien johtajille oli lähetetty kutsut. 
Oulun juhlassa oli Pohjankartanon juhlasali täynnä, noin 600 vanhusta, Tammisaaren 
juhlassa noin 150 vanhusta ruotsalaisen kansakoulun juhlasalissa. Oli tyydytyksellä 
todettava, että nimenomaan Oulun juhlista ja niiden yhteydessä muutenkin yleisradio 
huomioi ohjelmissaan runsaasti vanhusten oloja koskevaa ohjelmaa. Niinikään on 
toimisto saanut olla yhteydessä myös ruotsinkielisten radio-ohjelmien järjestämiseen. 

Oulun juhlassa edusti keskusliittoa toiminnanjohtaja, Tammisaaressa ylilääkäri 
Särkilahti ja lääninterveyssisar Henriksson. 

 

 
 

1970 

 
 
 
 
Valistustoiminta 

Lähde: Vanhainsuojelun keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas 
väl toimintakertomus vuodelta 1969. 

 

Valistustoiminnassa muodosti kuluneenakin vuonna eräänlaisen huippukohdan 
V a n h u s t e n P ä i v ä n vietto sunnuntaina lokakuun 4. päivänä. Nimenomaan 
Lappeenrannan ja Pietarsaaren lehdistölle lähetettiin tähän aikaan artikkeli- 
materiaalia, koska siellä vietettiin ns. valtakunnalliset juhlat. Myöskin yleisradio 
huomioi päivän ja nämä juhlat. Lappeenrannassa järjestettiin vanhusten juhla 
yhdessä Suomen Punaisen Ristin Lappeenrannan osaston kanssa. Osaston kuten 
myöskin kaupungin sosiaalijohtaja Jaakko Tuomen osuus juhlan järjestelyissä ja 
ohjelman hankinnassa oli erittäin huomattava. Vanhuksia oli ammattikoulun suuri 
juhlasali ääriään myöten täynnä. – Pietarsaaressa vietettiin ruotsinkielinen juhla 
Svenska gårdenin juhlasalissa ja oli sielläkin yleisömenestys erittäin hyvä, ympäristö- 
pitäjistä ja rannikkoseudun ruotsin- ja kaksikielisistä kaupungeista oli saapunut 
osanottajia. Pietarsaaren sosiaalitoimisto oli juhlan järjestelyssä erittäin aktiivisesti 
mukana. – Keskusliittoa edusti Pietarsaaressa varapuheenjohtaja, ylilääkäri Gurli 
Särkilahti, Lappeenrannassa toiminnanjohtaja. 

 

 
 
1971 

 
 
 
Vanhusten Päivä – Vanhusten Viikko 

Lähde: Toimintakertomus vuodelta 1970 

 

Perinteelliseen tapaan vietettiin Vanhusten Päivää lokakuun ensimmäisenä 
sunnuntaina. Monella paikkakunnalla vietettiin varsinaista Vanhusten Päivää 
seuraavaa viikkoa Vanhusten Viikkona. Kaikki nimikkopäivän ja –viikon tilaisuudet 
olivat suosittuja ja niissä oli runsaslukuisesti vanhuksia. 

Vanhusten päivän pääjuhlaa vietettiin Kuopiossa Kaupungintalolla. Päivän avauksen 
suoritti Vanhainsuojelun keskusliiton puheenjohtaja, ylilääkäri Gurli Särkilahti. Juhla- 
esitelmän oli kirjoittanut lääninlääkäri Jaakko Puittinen ja sen aiheena oli 
”Ravintotottumuksistamme”. Taiteellisesta ohjelmasta vastasivat Kuopion orkesterin 
puhallinyhtye ja Kuopion Teatterin näyttelijät. Kuopion lääninhallitus, kaupunki, 



evankelislutherilainen sekä ortodoksinen kirkko esittivät juhlassa tervehdyksensä 
vanhuksille. 

Vanhusten Viikon aikana keskusliitto osallistui Helsingissä Vanhusten Turvan 
järjestämään näyttelyyn. Esillä oli liiton työtä valottava näyttelytaulu. Vanhuksille 
jaettiin näyttelyssä keskusliiton ohjelehtisiä ja esitettä, joka valmistui juuri Vanhusten 
Päiväksi. 

 

 
 
1972 

 
 
 
Vanhusten Päivä – Vanhusten Viikko 

Lähde: Toimintakertomus vuodelta 1971 

 

Perinteelliseen tapaan vietettiin lokakuun ensimmäistä sunnuntaita Vanhusten 
Päivänä ja sitä seuraavaa viikkoa heille omistettuna viikkona. 

Valtakunnallinen Vanhusten Päivän pääjuhla järjestettiin Turussa, Konserttitalossa jo 
varsinaisen juhlapäivän aattona, syyskuun viimeisenä päivänä. Juhlapuheen piti 
maaherra Sylvi Siltanen aiheenaan eläkkeelle valmentautuminen; musiikista huolehti 
Turun kaupungin orkesteri, taiteilija Matti Kastu ja turkulaiset eläkeläiset sekä 
vanhainkotien asukkaat. Turun kaupunki ja seurakunnat esittivät oman tervehdyk- 
sensä. Konserttitalon aulassa oli suuri näyttely, jossa esitettiin seurakuntien, eri 
järjestöjen ja Turun kaupungin toimintaa vanhusten hyväksi. Sekä juhlan että 
näyttelyn käytännöllisistä järjestelyistä huolehtivat yhteistyössä Turun kaupunki, 
seurakunnat, turkulaiset järjestöt ja vanhainkodit. 

 

 
 
1973 

 
 
 
Vanhusten Päivä – Vanhusten Viikko 

Lähde: Toimintakertomus vuodelta 1972 

 

Lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina traditionaalisesti vietetyn Vanhusten Päivän 
valtakunnallinen pääjuhla järjestettiin Helsingissä Kaupunginteatterissa. Keskusliiton 
tervehdyssanat lausui lääket. ja kir.tri Asko Kahanpää. Juhlaesitelmän piti sosiaali- ja 
terveysministeri Seija Karkinen, musiikista huolehti Helsingin Palokunnan Soittokunta 
kapellimestari Toivo Lehtelän johdolla. Mittava juhla, johon osallistui lähes 900 
henkeä, päättyi Helsingin kaupunginteatterin esittämään Leena Härmän huvi- 
näytelmään ”Viekää tuhkakin pesästä”. Helsingin kaupunki maksoi teatteriesityksestä 
aiheutuneet kustannukset. 

Keskusliiton jäsenjärjestöt, seurakunnat ja muut yhdistykset järjestivät Vanhusten 
Päivän ja sitä seuranneen viikon aikana runsaasti erilaisia tilaisuuksia. Erityisen 
maininnan ansaitsee Kouvolan maakuntakirjaston järjestämä vanhusten kirjasto- 
viikko, jonka yhteydessä esiteltiin eläkeläisille kirjaston tarjoamia kulttuuripalveluita. 
Kirjaston erilaisiin tilaisuuksiin osallistui runsaasti eläkeläisiä. Myös muualla Kymen 
läänissä järjestettiin Vanhusten Viikon aikana vastaavanlaisia kirjastotilaisuuksia 
vanhuksille. 

Lähde: Toimintakertomus vuodelta 1973 



1974 
Vanhus ja kulttuuri 

 
Vanhusten Päivä – Vanhusten Viikko 

Teemana: Vanhus ja kulttuuri 

Vanhusten Päivän valtakunnallinen pääjuhla pidettiin Lempäälässä, missä se samalla 
oli pitäjän kulttuuriviikon avajaistilaisuus. Juhlaesitelmän piti professori Lasse Pöysti 
aiheenaan vanhusten osallistuminen kulttuuritapahtumiin. 

Vanhusten Päivää vietettiin entistä useammalla paikkakunnalla monin eri muodoin. 
 

Keskusliitto painatti SYYSLEHTI-julkaisun, jossa velotettiin vanhuksille tarjolla olevia 
osallistumismahdollisuuksia. Lehteä jaettiin ilmaiseksi Vanhusten Viikon tilaisuuk- 
sissa. Myös SYYSLEHTI-keräyksen näkyvin rynnäkkö ajoitettiin Vanhusten Viikolle. 

 

 
 

1975 

 
 
 
 
Vanhusten Päivä – Vanhusten Viikko 

Lähde: Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för 
de gamlas väl r.y. toimintakertomus 1974 

 

Vanhusten Päivän valtakunnallinen pääjuhla järjestettiin Porissa yhteistyössä Porin 
kaupungin ja porilaisten vanhustyön alalla toimivien järjestöjen kanssa. Juhlaesitel- 
män piti pääjohtaja Alli Lahtinen. Vanhusten Päivää ja Viikkoa vietettiin entistä 
useammalla paikkakunnalla monin eri muodoin. 

 

 
 

1976 

 
 
 
 
Vanhusten Päivä – Vanhusten Viikko 

Lähde: Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för 
de gamlas väl r.y. toimintakertomus 1975 

 

Jäsenjärjestöjensä lisäksi keskusliitto vetosi kaikkiin kuntiin pyytäen niitä järjestä- 
mään alueensa vanhuksille erilaisia tilaisuuksia Vanhusten Päivänä ja Vanhusten 
Viikolla. Tämän seurauksena huomattavasti entistä useammilla paikkakunnilla 
vietettiin Vanhusten Päivää. 

Keskusliitto julkaisi Vanhusten Päivän merkeissä SYYSLEHTI-julkaisun, jota 
erilaisten tilaisuuksien järjestäjät jakoivat vanhuksille. 

Päivän pääjuhla järjestettiin Jyväskylän Yliopiston juhlasalissa. Pääpuhujana oli 
sosiaali- ja terveysministeri Irma Toivanen. Juhlan järjestelyihin osallistuivat Jyväs- 
kylän kaupunki ja maalaiskunta sekä Jyväskylän seurakunnat ja vanhustyötä tekevät 
järjestöt. Jyväskylän kaupunki tuki taloudellisesti juhlan järjestämistä. 

Lähde: Vanhustyön keskusliitto r.y. Toimintakertomus 
1976 



1977 
Vanhus – yksi meistä – Den gamla, en av oss 

 
Vanhusten Päivä – Vanhusten Viikko 

 
Vanhusten Päivää ja Viikkoa vietettiin perinteellisesti lokakuun alussa. Aikaisempaa 
huomattavasti useammalla paikkakunnalla järjestettiin tuolloin vanhuksille erilaisia 
tilaisuuksia. Teemana oli ”Vanhus yksi meistä”. 

Keskusliito valmisti esitteen Vanhusten Päivän ja Viikon vietosta. Esitettä jaettiin 
kunnille, seurakunnille ja järjestöille. 

Päivän pääjuhla pidettiin Kankaanpäässä, jossa sen järjestelyistä vastasi 
Kankaanpään Vanhainkotiyhdistys ry yhdessä Kankaanpään kaupungin, paikallisten 
järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Tilaisuus oli erittäin mittava. Juhlaan osallistui 
tuhatkunta vanhusta Kankaanpäästä ja sen ympäristökunnista. Pääpuhujana oli 
terveyskeskuslääkäri Pertti Pakarinen. Kansliapäällikkö Kari Puro esitti valtiovallan 
tervehdyksen. Kankaanpään kaupunki tuki taloudellisesti juhlan järjestämistä. 

 

 
 

1978 
Turvallinen vanhuus – Trygg Åldring 

Lähde: Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för 
de gamlas väl ry Toimintakertomus 1977 

 

VANHUSTEN PÄIVÄ – VANHUSTEN VIIKKO 
 

Vanhuksille perinteisesti omistetun päivän ja sitä seuraavan viikon teemana oli 
”TURVALLINEN VANHUUS”. Vanhusten päivän pääjuhla pidettiin Joensuussa, missä 
järjestelyistä ja kustannuksista vastasi Joensuun kaupunki. Juhlaan osallistui lähes 
tuhat vanhusta. Juhlapuheen piti osastopäällikkö Matti Marjanen sosiaali- ja terveys- 
ministeriöstä. 

Erilaisia vanhuksille omistettuja tilaisuuksia järjestettiin Vanhusten Päivänä ja Viikolla 
entistä runsaammin. 

Lähde: Toimintakertomus 1978 
 
1979 
Vanhus ja lapsi – Åldringen och barnet 

 

VANHUSTEN PÄIVÄ – VANHUSTEN VIIKKO 
 

Vanhusten Päivän ja Viikon teemana oli lapsen vuoden merkeissä ”Vanhus ja lapsi”. 
Vanhusten Päivän pääjuhla pidettiin Vammalassa, missä järjestelyistä vastasi 
Sastamala-kodin Kannatusyhdistys ry yhteistyössä Vammalan kaupungin ja Tyrvään 
seurakunnan kanssa. Juhlaan osallistui n. 800 vanhusta. Valtiovallan tervehdyksen 
toi sosiaali- ja terveysministeri Katri-Helena Eskelinen, juhlapuheen piti ylilääkäri 
Kosti Myllykoski. 

Myös kunnat ja järjestöt järjestivät vanhuksille lukuisia tilaisuuksia eri puolilla 
Suomea. 

Lähde: Toimintakertomus 1979 



1980 
Vanhuuden elämisen laatu – Ålderdomens livskvalitet 

 
Vanhusten Päivä – Vanhusten Viikko 

 
Vanhusten Päivän ja Viikon teemana oli ”Vanhuuden elämisen laatu”. 
Vanhusten Päivän pääjuhla pidettiin Naantalissa, missä järjestelyistä vastasi 
Naantalin Vanhusten Tuki ry yhteistyössä Naantalin kaupungin ja seurakunnan 
kanssa. Juhlaan osallistui n. 800 vanhusta. Sosiaali- ja terveysministeri Katri-Helena 
Eskelinen lähetti tervehdyksensä juhlaan. Juhlapuheen piti Kansaneläkelaitoksen 
pääjohtaja Jaakko Pajula. 

Myös kunnat ja järjestöt järjestivät vanhuksille lukuisia tilaisuuksia eri puolilla 
Suomea. 

 

 
 
1981 

Lähde: Toimintakertomus 1980 

Vanhuus ja vammaisuus – Ålderdom och handikapp 
 

Vanhusten päivä ja viikko 
 

Vakiintuneen käytännön mukaisesti vietettiin lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina 
Vanhusten Päivää ja sitä seuraavalla viikolla Vanhusten Viikkoa. Kansainväliseen 
Vammaisten vuoteen liittyen Vanhusten Päivän ja Viikon teemana oli ”Vanhuus ja 
vammaisuus”. Vanhusten Päivän pääjuhla pidettiin Imatralla, missä järjestelyistä 
vastasi Imatran Palvelutaloyhdistys yhdessä kaupungin ja seurakunnan kanssa. 
Juhlaan osallistui 800 vanhusta. Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Luja-Penttilä toi 
juhlaan valtiovallan tervehdyksen. Juhlapuheen piti professori Ilmari Ruikka. 

Myös kunnat ja järjestöt järjestivät vanhuksille lukuisia tilaisuuksia eri puolilla 
Suomea. Vanhustyön keskusliitto toimitti kentälle Vanhusten päivään liittyvää 
aineistoa. 

 

Lähde: Toimintakertomus 1981 
 
1982 
Terveitä elinvuosia – Friska levnadsår 

 
VANHUSTEN PÄIVÄ JA VIIKKO 

 

Vakiintuneen käytännön mukaisesti vietettiin lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina 
Vanhusten Päivää ja sitä seuraavalla viikolla Vanhusten Viikkoa. Vanhusten Päivän 
ja Viikon teemana oli ”Terveitä elinvuosia”. Teema liittyi läheisesti sekä vuoden 1982 
Maailman terveyspäivän teemaan ”Lisää elämää vuosiin” sekä YK:n ikääntymistä ja 
ikääntyvien asemaa käsitelleeseen maailmankonferenssiin Wienissä elokuussa 1982. 

Perinteisen Vanhusten päivän pääjuhlan sijasta järjestettiin nyt Vanhusten Päivän 
näyttely Finlandia-talolla. Näyttelyn koordinaatiosta ja suunnittelusta vastasi Vanhus- 
työn keskusliitto. Näyttelyyn osallistuivat keskusliiton lisäksi eläkeläisjärjestöt ja 
Kirkon Diakoniatyön Keskus. Mukana oli myös Havukosken asunto- ja palvelukes- 



kuksen vanhusten valmistama ”Elämänkaari” –näyttely, joka nukkeja henkilö- 
hahmoina käyttäen kuvaa suomalaisen vanhuksen elämänkaarta menneen sadan 
vuoden ajalta. 

Myös kunnat, järjestöt sekä seurakunnat järjestivät vanhuksille lukuisia tilaisuuksia eri 
puolilla Suomea. Kertomusvuonna näitä tilaisuuksia oli enemmän kuin koskaan aikai- 
semmin. Vanhustyön keskusliitto antoi sekä konsultaatioapua että materiaaliapua 
tilaisuuksien järjestämiseen. 

Vanhusten Päivän ja Viikon ”vinkkivihkonen” uusittiin ja lähetettiin jäsenjärjestöille ja 
kuntiin. Vihkosta jaettiin myös myöhemmin halukkaille avuksi Vanhusten Päivän ja 
Viikon tilaisuuksien järjestämisessä. 

 

 
 

1983 
Vanhus ja omainen – Åldringen och de Anhöriga 

 
Vanhusten Päivä ja Viikko 

Lähde: Vanhustyön keskusliitto ry Toimintakertomus 
1982 34. toimintavuosi 

 

Vakiintuneen käytännön mukaan vietettiin lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina 
Vanhusten Päivää ja sitä seuraavalla viikolla Vanhusten Viikkoa. Vanhusten Päivän 
ja Viikon teemana oli ”Vanhus ja omainen”. Teeman valinnalla haluttiin edistää 
kotona vanhusta hoitavien omaisten työtä ja lisätä laitoksissa asuvien vanhusten ja 
heidän omaistensa yhteydenpitoa. Edelleen haluttiin vaikuttaa laitoskodissa asuvien 
vanhusten omaisten ja henkilökunnan yhteistyön lisäämiseen. 

Vanhusten Päivän valtakunnallista pääjuhlaa vietettiin Virroilla. Juhla järjestettiin 
yhteistyössä Virtain kaupungin, seurakunnan ja Ainala-kodin kanssa. Valtiovallan 
tervehdyksen juhlaan toi sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vikatmaa. 

Kunnat, järjestöt ja seurakunnat järjestivät paikkakunnittain runsaasti Vanhusten 
Päivään ja Viikkoon liittyviä tilaisuuksia. Paikalliset tilaisuudet saivat omaa ilmettä 
järjestäjien monipuolisen ja kekseliään ideoinnin ansiosta. Vuosi vuodelta Vanhusten 
Päivän ja Viikon tapahtumien määrä on lisääntynyt ja vanhusten asiat päässeet 
niiden yhteydessä esiin. Joukkotiedotusvälineet esittelivät kiitettävästi vuoden teemaa 
ja järjestettyjä tilaisuuksia. Vanhusten Päivänä aihetta käsiteltiin mm. television 
suomenkielisessä pääuutislähetyksessä. 

 

 
 

1984 

Lähde: Vanhustyön keskusliitto – centralförbundet för 
de gamlas väl ry Toimintakertomus 1983 

Tiedä taitosi, tunne arvosi – Uppskatta ditt kunnande, hävda ditt värde 
 

Vanhusten Päivä ja Viikko 
 

Vakiintuneen käytännön mukaisesti vietettiin lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina 
Vanhusten Päivää ja sitä seuraavalla viikolla Vanhusten Viikkoa. Teemana oli ”Tiedä 
taitosi, tunne arvosi”. Teeman valinnalla haluttiin muistuttaa, että vanhukset ovat 
merkittävä voimavara yhteiskunnassamme sekä itselleen että muille. Edelleen 



pyrittiin edistämään myönteistä vanhuskäsitystä ja vanhusten elämänkokemuksen, 
tietojen ja taitojen arvostusta. 

Vanhusten Päivän valtakunnallinen pääjuhla järjestettiin Rovaniemellä yhteistyössä 
Rovaniemen kaupungin, seurakunnan, Rovaniemen Yksityisen Vanhainkodin 
kannatusyhdistyksen ja Rovalan kannatusyhdistyksen kanssa. 

Kunnat, järjestöt ja seurakunnat järjestivät paikkakunnittain runsaasti Vanhusten 
Päivään ja Viikkoon liittyviä tilaisuuksia. Joukkotiedotusvälineet esittelivät kiitettävästi 
vuoden teemaa ja järjestettyjä tilaisuuksia. 

 

Lähde: Toimintakertomus 1984 
 
1985 
Vanhus ja koti – Åldringen och hemmet 

 
Vanhusten päivä ja viikko 

 

Vanhusten viikkoa vietettiin 6.-12.10. yhdessä kodin viikon kanssa. Vanhusten viikon 
teemana oli Vanhus ja koti. Kodin viikon järjestäjinä oli 34 kansalaisjärjestöä ja viikon 
koordinoijana oli Lastensuojelun keskusliitto. Viikon tarkoituksena oli aktivoida ihmisiä 
löytämään ja näkemään kodin ihmissuhteiden ja sukupolvien välisen 
vuorovaikutuksen merkitys. Liittämällä vanhusten viikko laajaan kodin viikkoon 
pyrittiin korostamaan vanhusten yhteenkuuluvuutta kaikkien ikäryhmien kanssa ja 
vuorovaikutuksen tärkeyttä erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten välillä. Kodin viikkoa 
vietettiin teemalla Perheessä on voimaa. Kodin viikon päätapahtuma järjestettiin 6.10. 
Helsingissä. 

Monissa kunnissa ja järjestöissä vietettiin vanhusten viikkoa perinteiseen tapaan 
kertomalla vanhuksille palveluista, järjestämällä vanhainkodeissa avoimien ovien 
päiviä, omaisten vierailuja sekä vanhusten viikon juhlia. Usealla paikkakunnalla 
vietettiin yhteinen vanhusten viikon ja kodin viikon päätapahtuma tai juhla, jossa 
viikon teemat tulivat esille. Joukkotiedotusvälineet esittelivät vanhusten viikkoa ja 
paikallisia tapahtumia. 

 

Lähde: Toimintakertomus 1985 
 
1986 
Turvallisuus tavaksi – Trygghet var dag 

 
Vanhusten päivä ja viikko 

 

Lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina vietettiin vanhusten päivää ja sitä seuraavalla 
viikolla vanhusten viikkoa. Viikon teemana oli Turvallisuus tavaksi. Teemavalinnal- 
laan keskusliitto halusi edistää vanhusten turvallisuutta ja tapaturmien ehkäisyä sekä 
kiinnittää huomiota sosiaaliseen ja psyykkiseen turvallisuuteen ja korostaa omaisten 
ja vapaaehtoisten työn merkitystä. 

Viikon teema niveltyi Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliiton, lääkintöhal- 
lituksen ja Alkon yhteistyössä toteuttamaan Terveystalkoot – projektiin. Terveys- 
talkoiden osateemana toteutettiin Keppi kannattaa – kampanja 1.10.1986 alkaen. 
Kampanja pyrki edistämään vanhusten tapaturmien ehkäisyä. 



Vanhusten päivän pääjuhla pidettiin 5.10.1986 Porissa. Juhla järjestettiin Vanhustyön 
keskusliiton ja Porin kaupungin terveyskasvatuksen neuvottelukunnan yhteistyönä. 
Juhlapuhujana oli sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vikatmaa. Juhlaan 
osallistui yli 1 400 osanottajaa. Myös vanhusten päivän jumalanpalvelus kokosi 
runsaan kuulijakunnan Keski-Porin kirkkoon. Vanhusten viikkoa vietettiin Porissa 
mittavasti teemapäivittäin järjestettyine ohjelmineen sekä näyttelyineen. Radio ja 
televisio kertoivat Porin tapahtumista kiitettävästi. 

Kunnat, järjestöt ja seurakunnat järjestivät paikkakunnittain ympäri maata vanhusten 
päivän ja viikon tilaisuuksia. Valtakunnalliseksi yhteistyökumppaniksi saatiin myös 
sisäasiainministeriön poliisiosasto. Joukkotiedotusvälineet esittelivät runsaasti sekä 
viikon teemaa että järjestettyjä tilaisuuksia. 

Vanhusten viikon kanssa samaan aikaan 
vietettiin toista kertaa kodin viikkoa 5.-11.10. 
teemalla Yhdessä hyvä – kotona paras. 
Koordinoijana oli Lastensuojelun Keskusliitto 
ja viikon vietossa oli mukana yli 40 
kansalaisjärjestöä. 

 
 

Vanhustyön keskusliitto osallistui kodin viikon viettoon yhteistyössä Lastentarhan- 
opettajaliiton kanssa edistämällä eläkeläisten ja lasten yhteistä toimintaa päivä- 
kodeissa. Vanhustyön keskusliitto ja Lastentarhanopettajaliitto julkaisivat yhdessä 
esitteen ”Tervetuloa vierailulle päiväkotiin”. 

Lähde:Toimintakertomus 1986 
 
 

1987 
Mukaan elämään, älä tuijota vuosiin! – Lev livet, strunta i åren 

 
VANHUSTEN PÄIVÄ JA VIIKKO 

 
Lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina, 4.10.1987, 
vietettiin Vanhusten päivää ja sitä seuraavalla viikolla 
Vanhusten viikkoa. Vanhusten päivän ja viikon 
tunnuksena oli Mukaan elämään, älä tuijota vuosiin! 
Teemavalinnalla haluttiin korostaa sitä, että vireä elämä 
kuuluu jokaiseen ikäkauteen ja että myönteisten 
eläkevuosien saavuttaminen on suurelta osin 
riippuvainen eläkeikäisten omasta aktiivisuudesta. 
Aktiiviseen elämänasenteeseen haluttiin rohkaista sekä 
eläkeikäisiä että tätä ikäkautta lähestyviä. Vanhusten 
päivää ja viikkoa käsittelevänä aineistona julkaistiin 
yhteistyössä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton sekä eläkeläisjärjestöjen kanssa 
juliste ja esite. 



Vanhusten päivän pääjuhla pidettiin 4.10.1987 Nurmeksessa. Juhla järjestettiin 
Vanhustyön keskusliiton sekä Nurmeksen vanhusten parissa työskentelevien 
yhdistysten ja viranomaisten yhteistyönä. Pääjuhlan juhlapuhujana oli professori Erkki 
Kivalo. Nurmeksen kauppaoppilaitoksessa pidetyssä juhlassa oli mukana noin 70 
osanottajaa. Juhlan suojelijana oli Pohjois-Karjalan läänin maaherra Esa Timonen, 
joka toi juhlaan lääninhallituksen tervehdyksen. Vanhusten päivän pääjuhla, 
erityisesti juhlaesitelmä, sai myönteistä huomiota sekä paikallisten että valta- 
kunnallisten lehtien palstoilla. 

Eri puolilla maata kunnat, järjestöt ja seurakunnat järjestivät Vanhusten päivän ja 
viikon tilaisuuksia. 

Lähde: Toimintakertomus 1987 
 
 
1988 
Onnistuva vanheneminen – Nu gäller det - de viktigaste åren i livet ligger framför dig 

 
VANHUSTEN PÄIVÄ JA VIIKKO 

 
Lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina pidettiin Vanhusten päivän pääjuhla Tampe- 
reella. Juhlan avasi keskusliiton puheenjohtaja Kyösti Urponen. Juhlapuheen piti prof. 
Antti Hervonen. Valtiovallan tervehdyksen juhlaan toi sosiaali- ja terveys-ministeri 
Helena Pesola. Vanhusten viikkoa vietettiin lokakuun ensimmäisellä viikolla. Viikon 
teemana oli Onnistuva vanheneminen. Viikon tarkoituksena oli levittää tietoa onnis- 
tuvan vanhenemisen edellytyksistä ja eläkkeelle valmentautumisen merkityksestä. 
Keskusliitto julkaisi eläkeikää lähestyville tarkoitetun esitteen Näytön paikka – edessä 
elämän tärkeimmät vuodet. 

Vanhustyö-lehti nro 4/88 julkaistiin viikon teemanumerona ja artikkelista Miten 
ihminen vanhenee otettiin eripainos käytettäväksi viikon aineistona. 

Eri puolilla maata kunnat, järjestöt ja seurakunnat järjestivät monia vanhusten 
päivään ja viikkoon liittyneitä tilaisuuksia. 

Lähde: Tehtävänä kehittää vanhustyötä, Vanhustyön 
keskusliitto Toimintakertomus 1988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karin piirros 7.10.1988 (hallituksen huoneessa) 



1989 
Kasvua ikä kaikki – nauti elämän hedelmistä - Atta åldras är att växa – Njut av Livets 
Frukter 

 
 

VANHUSTEN PÄIVÄ JA VIIKKO 
 

Lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina vietettiin 
valtakunnallista Vanhusten päivää. Tätä seuraava viikko 
oli: Kasvua ikä kaikki – nauti elämän hedelmistä. 
Tavoitteena oli kiinnittää huomiota vanhojen ihmisten 
elämän mukanaan tuomiin moniin hyviin asioihin, ja 
vanhusten oikeuteen nauttia näistä elämänsä tuloksista. 

Teemaan liittyen julkaistiin juliste, jossa oli teksti Nauti 
elämän hedelmistä. Juliste ilmestyi myös ruotsiksi tekstillä 
Njut av livets frukter. Vanhustyö –lehden numero 4/89 
toimitettiin teemaan liittyen. 

 
 

Vanhusten päivän pääjuhla pidettiin Vihdissä. Juhla järjestettiin yhteistyössä 
Nummelan Palvelusäätiön, Vihdin kunnan ja Vihdin seurakunnan sekä Vihdin 
vanhustentuki ry:n kanssa. Keskusliiton puheenjohtaja prof. Kyösti Urponen avasi 
juhlan, valtiovallan tervehdyksen toi sosiaali- ja terveysministeri Helena Pesola ja 
juhlapuheen piti opetusneuvos Antti Henttonen. Eri puolilla maata järjestettiin lukuisia 
alueellisia vanhusten päivän ja viikon tilaisuuksia. 

Lähde: Vanhustyön keskusliitto toimintakertomus 1989 
 
 
1990 
Kasvua ikä kaikki – sinusta on kysymys - Atta åldras är att växa – Det gäller Dig 

 
 

VANHUSTEN PÄIVÄ JA VIIKKO 
 

Lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina vietettiin 37. kerran valtakunnallista Vanhusten 
päivää ja tätä seuraava viikko oli perinteisesti Vanhusten viikko. 

Vanhusten päivän pääjuhla pidettiin Imatralla. Juhla järjestettiin yhteistyössä Imatran 
kaupungin ja Imatran Palvelutaloyhdistys ry:n kanssa. Keskusliiton puheenjohtaja 
Kyösti Urponen esitti tervehdyssanat, sosiaali- ja terveysministeri Tuulikki Hämä- 
läinen toi juhlaan valtiovallan tervehdyksen ja professori Sirkka-Liisa Kivelä piti 
juhlapuheen. Vanhusten päivänä ja teemaviikolla järjestettiin useita paikallisia 
tapahtumia ja tilaisuuksia eri puolilla Suomea. 

Tämän vuoden teema oli pohjoismaisten vanhustyöjärjestöjen yhteiseen kampanja- 
vuoteen liittyen ”Kasvua ikä kaikki – Sinusta on kysymys”. 



Teema-aiheesta julkaistiin kaksi erilaista sekä suomen- että ruotsinkielistä julistetta ja 
postikorttia. 

Lähde: Toimintakertomus 1990 
 

 
 
 
 
 
 
1991 
Vanhuudessa on voimaa – Ålderdomen har styrka 

 
VANHUSTEN PÄIVÄ JA VIIKKO 

 
Vanhusten päivän ja viikon viettäminen on muotoutunut 
vahvaksi perinteeksi. Valtakunnallinen vanhusten 
päivän pääjuhla järjestettiin lokakuun ensimmäisenä 
sunnuntaina jo 38. kerran. Pääjuhla pidettiin Iisalmessa 
ja se järjestettiin yhteistyössä Iisalmen kaupungin ja 
paikallisten yhteisöjen kanssa. Juhlapuheen piti 
Vanhustyön keskusliiton johtokunnan puheenjohtaja 
Markku Lehto. Juhlassa oli noin 700 osanottajaa. 

Vanhusten päivää seuraava viikko oli Vanhusten viikko, 
jonka puitteissa keskusliiton jäsenjärjestöt, kunnat ja 
seurakunnat järjestivät runsaasti erilaisia tapahtumia ja 
tilaisuuksia vanhuksille. Koululaisia oli myös mukana 
talkootöissä auttamassa vanhuksia. 

Toimintavuoden teema oli: ”Vanhuudessa on voimaa”. Graafikko Lasse Hietala 
suunnitteli teemaan liittyvän julisteen ja postikortin. Näistä lähetettiin ilmaiset 
näytekappaleet keskusliiton jäsenjärjestöille, seurakunnille, kuntien sosiaali- 
toimistoille, terveyslautakunnille ja vanhainkodeille. Lisäksi lähetettiin asiantuntijoiden 
teema-aiheesta kirjoittamia kiertoartikkeleita valtakunnan lehtiin. 

Lähde: Toimintakertomus 1991 



1992 
Itsenäisyyden juhlavuosi – Självständigheten 

 
Vanhusten päivä ja viikko 

 
Perinteistä vanhusten päivää vietettiin lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina 
39.kerran. Valtakunnallinen pääjuhla pidettiin Pietarsaaressa kaksikielisenä. 
Vanhusten viikon päätteeksi televisioitiin jumalanpalvelus Pietarsaaren kirkossa. 

Vanhusten päivää seuraava viikko oli vanhusten viikko, jota vietettiin keskusliiton 
jäsenjärjestöissä, seurakunnissa ja kunnissa järjestämällä erilaisia tapahtumia ja 
tilaisuuksia teemana Itsenäisyyden juhlavuosi. 

 

 
 
1993 

Lähde: Toimintakertomus 1992 

Sukupolvien välinen yhteisymmärrys – Solidaritet Mellan Generationerna 1993 
 

VANHUSTEN PÄIVÄ JA - VIIKKO 
 

Vanhustenpäivää vietettiin valtakunnallisena tapahtumana jo 40. kerran. Pääjuhla 
pidettiin YK:n kansainvälisenä vanhustenpäivänä 1.10. Espoon Kulttuurikeskuksessa. 
Seuraava viikko oli perinteinen vanhustenviikko, jonka aikana keskusliiton jäsen- 
järjestöt, seurakunnat ja kunnat järjestivät satoja tapahtumia eri puolilla Suomea. 
Vanhustenpäivää ja –viikkoa vietettiin EY:n nimeämän eurooppalaisen vanhusten- 
vuoden merkeissä teemalla ”Sukupolvien välinen yhteisymmärrys” sekä NORSAM- 
järjestöjen yhteispohjoismaisella teemalla ”Vanhuudessa on voimaa”. 

Monilla paikkakunnilla järjestettiin vanhustenviikolla tempauksia Vanhustyön keskus- 
liiton käynnistämän ”Iloa ja apua”-talkookampanjan merkeissä. Talkookampanjan 
tarkoituksena on organisoida vapaaehtoisin voimin apua huonokuntoisille ja tukea 
tarvitseville kansalaisille. 

 

Lähde: Toimintakertomus 1993 
 
1994 
Anna aikaa vanhukselle – Ge de Äldre Tid 

 

Vanhustenpäivä ja – viikko 
 

Vanhustenviikon valtakunnallinen pääjuhla järjestettiin 
yhteistyössä kaupungin kanssa Lappeenrannassa 
sunnuntaina 2.10.1994. Juhlapuheen piti eduskunnan 
puhemies Riitta Uosukainen. Juhlassa esiintyneet 
lappeenrantalaiset nuoret ja vanhukset loivat 
tilaisuuteen lämpimän perheen vuoden tunnelman. 
Vanhustenviikon aikana keskusliiton jäsenjärjestöt, 
seurakunnat ja kunnat järjestivät erilaisia tilaisuuksia, 
jossa käsiteltiin viikon teemaa ”Anna aikaa 
vanhukselle”. 

 

Lähde: Vanhustyön keskusliiton toimintakertomus 1994 



1995 
Vireyttä vuosiin – Aktiva År 

 
Vanhustenpäivä ja – viikko 

 
Vanhustenviikon teema oli ”Vireyttä vuosiin”. Viikon 
valtakunnallinen pääjuhla järjestettiin Lempäälässä 
yhteistyössä Lempäälän kunnan ja Lempäälän 
Ehtookoto ry:n kanssa sunnuntaina 1.10.1995. 
Juhlapuheen piti sosiaali- ja terveysministeri 
Sinikka Mönkäre. Juhla oli luonteeltaan 
juontonäytelmä, jossa juhlapuhe, tervehdykset sekä 
musiikki- ja tanssiesitykset nivottiin puhe- ja 
laulujuonnoin kokonaisuudeksi. Juhlan juonsivat 
näyttelijät Matti ja Arja Nurminen sekä Raija 
Paalanen. 

Vanhustenviikkoa varten painatettiin professori Tapani Aartomaan suunnittelema 
juliste sekä laadittiin virikeaineisto. 

Vuodesta 1954 vietetty vanhustenpäivä ja sen yhteyteen myöhemmin liitetty 
vanhustenviikko herätti tiedotusvälineissä runsasta mielenkiintoa. Viikon tapahtumista 
julkaistiin n. 350 lehtiartikkelia ja tehtiin kymmenkunta radiohaastattelua alue- ja 
paikallisradioissa. TV 1 lähetti vanhustenviikosta kertovaa tietoiskua useaan ottee- 
seen. 

Lähde: Vanhustyön keskusliiton toimintakertomus 1995 
 
 
 

1996 
Vanheneminen on taidetta – Konsten att åldras 

 
 

Vanhustenpäivä ja – viikko 
 

Vanhustenviikon teema oli ”Vanheneminen on taidetta”. 
Valtakunnallinen pääjuhla järjestettiin Savonlinnassa 
sunnuntaina 6.10. yhdessä Savonlinnan kaupungin ja 
paikallisten jäsenyhteisöjen kanssa. Juhlapuheen piti 
professori Paavo Riekkinen Sr. 

Vanhustenviikon toiminnan suunnittelemista ja 
toteuttamista varten tuotettiin virikeaineisto, joka 
valmistui toukokuussa. Vanhustenviikkoa varten 
painatettiin elokuussa professori Tapani Aartomaan 
suunnittelema juliste. 



Vuodesta 1954 vietetty vanhustenpäivä ja sen yhteyteen myöhemmin liitetty 
vanhustenviikko herätti tiedotusvälineissä jälleen laajalti mielenkiintoa. Viikon 
tapahtumista julkaistiin 437 lehtiartikkelia. TV 1 lähetti vanhustenviikosta kertovaa 
tietoiskua useaan otteeseen. Vanhustenviikko oli esillä myös TV-uutisissa ja radio- 
ohjelmissa. 

Lähde: Vanhustyön keskusliiton toimintakertomus 1996 
 
 
1997 
Turvallisia vuosia – Trygghet i åren 

 
Vanhustenpäivä ja – viikko 

 
Vanhustenviikon teemana oli ”Turvallisia vuosia”. 
Valtakunnallinen pääjuhla järjestettiin Jyväskylässä sunnuntaina 
5.10. yhdessä Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän 
eläkeläisneuvoston kanssa. Juhlapuheen piti pääjohtaja Vappu 
Taipale. 

 
Vanhustenviikon toiminnan suunnittelemista ja toteuttamista 
varten tuotettiin virikeaineisto, joka valmistui toukokuussa. 
Vanhustenviikkoa varten painatettiin juliste, jonka suunnitteli 
Jukka Toivonen. Sekä julisteen että virikeaineiston painokset 
tilattiin lokakuuhun mennessä loppuun. 

 
Vanhustenpäivän ja – viikon vietto moninaisine toimintamuotoineen on vakiintunut 
suurimmassa osassa kuntia jokavuotiseksi tapahtumaksi. 

 
Vuodesta 1954 vietetty vanhustenpäivä ja sen yhteyteen myöhemmin liitetty 
vanhusten viikko herätti tiedotusvälineissä laajasti huomiota. Viikon tapahtumista 
julkaistiin Observer Oy:n tekemän seurannan mukaan yli 400 lehtiartikkelia. TV 1 
lähetti vanhustenviikosta kertovaa tietoiskua teemaviikon aikana. Vanhustenviikko oli 
esillä myös radio-ohjelmissa. 

 
Lähde: Vanhustyön keskusliiton toimintakertomus 1997 

 
 
 

1998 
Ikääntyvä yhteiskunta – kaikenikäisten yhteiskunta – Ett samhälle förändring - ett samhälle 
för all åldrar 

 

Vanhustenpäivä ja – viikko 
 

Vanhustenviikon teemana oli ”Ikääntyvä yhteiskunta – kaikenikäisten yhteiskunta”. 
Valtakunnallinen pääjuhla järjestettiin Kotkassa 4.10. yhdessä Kotkan kaupungin ja 
Oppia ikä kaikki – yhteistyöryhmän kanssa. Juhlapuheen piti sosiaali- ja terveys- 
ministeri Sinikka Mönkäre. 



 

 
 
 
 
1999 

Vanhustenviikon toteuttamista varten tuotettiin virikeaineisto 
ja painatettiin juliste. Julisteen suunnitteli Kaj Kuusisto. 
Virikeaineiston 5000 kappaleen painos tilattiin loppuun ja siitä 
otettiin vuoden lopussa uusi painos. Samaa aineistoa tullaan 
käyttämään myös vuonna 1999. Vanhustenpäivän ja – viikon 
vietto moninaisine toimintamuotoineen on vakiintunut 
suurimmassa osassa kuntia jokavuotiseksi tapahtumaksi. 

Vuodesta 1954 vietetty vanhustenpäivä ja sen yhteyteen 
myöhemmin liitetty vanhustenviikko herätti tiedotusvälineissä 
laajasti huomiota. Viikon tapahtumista julkaistiin Observer 
Oy:n tekemän seurannan mukaan n. 400 lehtiartikkelia. TV 1 
lähetti vanhustenviikosta kertovaa tietoiskua teemaviikon 
aikana. Vanhustenviikko oli esillä myös radio-ohjelmissa. 

 
Lähde: Vanhustyön keskusliiton toimintakertomus 1998 

Ikääntyvä yhteiskunta – kaikenikäisten yhteiskunta – Ett samhälle förändring - ett samhälle 
för all åldrar 

 

Vanhustenpäivä ja – viikko 
 

Vanhustenviikon teemana oli ”Ikääntyvä yhteiskunta – kaikenikäisten yhteiskunta”. 
Valtakunnallinen pääjuhla järjestettiin 3.10. Helsingin Messukeskuksessa. Juhlaan 
osallistui n. 700 ikäihmistä pääkaupunkiseudulta. Juhlaan toivat tervehdyksensä 
Helsingin kaupungin ylipormestari Eva-Riitta Siitonen ja Etelä-Suomen läänin 
maaherra Tuula Linnainmaa. Juhlaesitelmän ikääntymisen historiasta piti 92-vuotias 
akateemikko Eino Jutikkala. 

Vanhustenviikkoa varten jaettiin vuonna 1998 tuotettua julistetta ja virikeaineistoa. 
Vuodesta 1954 vietetty vanhustenpäivä ja sen yhteyteen myöhemmin liitetty 
vanhustenviikko herätti tiedotusvälineissä laajasti huomiota. Viikon tapahtumista 
julkaistiin Observer Oy:n seurannan mukaan yli 400 lehtiartikkelia. TV 1 esitti uutis- 
lähetyksessään osia pääjuhlasta ja akateemikko Jutikkalan haastattelun. 

Lähde: Vanhustyön keskusliiton toimintakertomus 1999 
 
 
2000 
Enemmän laatua elämään – För bättre livskvalitet 

 
Vanhustenpäivä ja – viikko 

 
Vanhustenviikon teemana oli ”Enemmän laatua elämään”. 
Valtakunnallinen pääjuhla järjestettiin 1.10. Oulussa 
yhteistyössä Oulun kaupungin, Vanhustyön keskusliiton 
paikallisten jäsenyhteisöjen ja Oulun evankelis-luterilaisten 
seurakuntien kanssa. Juhlaan osallistui n. 500 henkilöä. 
Vanhustenviikkoa varten tuotettiin juliste ja virikeaineisto. 
Vanhustenpäivä ja – viikko herätti tiedotusvälineissä laajasti 



 
 
 
 
2001 

huomiota. Viikon tapahtumista julkaistiin Observer Oy:n seurannan mukaan n. 400 
lehtiartikkelia. TV 1 esitti vanhustenviikon tietoiskua. 

Lähde: Vanhustyön keskusliiton vuosikertomus 2000 

Yhdessä eteenpäin – välittäminen on elämäntapa, Tillsammans framåt – att bry sig om är 
vår livsstil 

 

Vanhustenpäivä ja – viikko 
 

Vanhustenviikon teemana oli YK:n 
vapaaehtoistoiminnan vuoteen liittyen ”Yhdessä 
eteenpäin – välittäminen on elämäntapa”. 
Valtakunnallinen pääjuhla järjestettiin 7.10. 
Joensuussa yhteistyössä Itä-Suomen lääninhallituksen 
ja Joensuun kaupungin kanssa. Juhlapuhujana oli 
rouva Tellervo Koivisto. Juhlaan osallistui noin 400 
henkilöä. 

Vanhustenviikkoa varten tuotettiin virikeaineisto ja 
painettiin Jukka Toivosen suunnittelema juliste. 
Vanhustenpäivä ja – viikko herätti tiedotusvälineissä 
laajasti huomiota. Viikon tapahtumista julkaistiin 
Observer Oy:n seurannan mukaan noin 500 lehtiartikkelia. TV 1 esitti 
vanhustenviikon tietoiskua. 

 

2002 
Työ vaatii tekijänsä – Arbetet kräver kunnande 

Lähde: Vanhustyön keskusliiton vuosikertomus 2001 

 

Vanhustenpäivä ja – viikko 
 

 

 
 
Vanhustenviikon teemana oli ”Työ vaatii tekijänsä”. 
Vanhustenviikkoa varten tuotettiin virikeaineisto ja 
painettiin Jukka Toivosen suunnittelema juliste. 
Valtakunnallinen pääjuhla järjestettiin 6.10. Kokkolassa 
yhteistyössä Kokkolan kaupungin, Keski-Pohjanmaan 
liiton, SoNet Botnian ja paikallisten jäsenyhteisöjen 
kanssa. Juhlapuhujana oli emeritus-arkkipiispa John 
Vikström. Juhlaan osallistui noin 550 henkilöä. 
Vanhustenviikon yhteydessä järjestettiin 7.10. Kaustisilla 
seminaari vanhustenhuollon henkilöstölle. 
Kansanedustaja Marjatta Vehkaoja puhui tilaisuudessa. 
Osanottajia oli noin 100. Vanhustenviikolla Kokkolassa 
järjestettiin myös ruotsinkielinen seminaari. 

 

Vanhustenpäivä ja – viikko herätti tiedotusvälineissä laajasti huomiota. Aihetta 
käsiteltiin mm. TV 1:n uutislähetyksissä. Viikon tapahtumista julkaistiin Observer Oy:n 
seurannan mukaan 524 lehtiartikkelia. TV 1 esitti vanhustenviikon tietoiskua. 

Lähde: Vanhustyön keskusliiton vuosikertomus 2002 



2003 
Oikeus hyvään vanhuuteen – Rätt till god ålderdom 

 
Vanhustenpäivä ja – viikko 

 
Vanhustenviikon teemana oli ”Oikeus hyvään 
vanhuuteen”. Vanhustenviikkoa varten tuotettiin 
virikeaineisto ja painettiin Jukka Toivosen 
suunnittelema juliste. Valtakunnallinen pääjuhla 
järjestettiin 5.10. Rovaniemellä yhteistyössä 
Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan kanssa. 
Juhlapuheen piti Suomen Kuvalehden päätoimittaja 
Tapani Ruokanen. Juhlaan osallistui n. 500 henkilöä. 
Vanhustenviikolla järjestettiin Lapin yliopiston tiloissa 
seminaari ”Oikeus hyvään vanhuuteen”. Osanottajia oli 
132. 

Vanhustenpäivä ja – viikko herätti tiedotusvälineissä laajasti huomiota. Aihetta 
käsiteltiin mm. TV 1:n uutislähetyksissä. TV 1 esitti vanhustenviikon aikana tietoiskua 
viikosta. 

 

Lähde: Vanhustyön keskusliiton vuosikertomus 2003 
 
2004 
Turvallisesti kotona – Trygg hemma 

 

Vanhustenpäivä ja – viikko 
 

Vanhustenpäivää tultiin Suomessa vuonna 2004 
viettäneeksi 50 vuotta. Ensimmäinen valtakunnallinen 
teemapäivä järjestettiin 19.9.1954. Päivän pääjuhla 
pidettiin tuolloin Helsingin kaupungin vanhainkodissa 
Oulunkylässä. Keskusliiton toivomuksesta myös eräät 
jäsenjärjestöt järjestivät juhlatilaisuuksia muilla 
paikkakunnilla. 

Vanhustenviikon teemana oli vuonna 2004 
”Turvallisesti kotona”. Vanhustenviikkoa varten 
tuotettiin virikeaineisto ja painettiin taiteilija Pekka 
Loirin suunnittelema juliste. Valtakunnallinen pääjuhla 
järjestettiin 3.10. Turussa yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sekä 
Turun kaupungin kanssa. Juhlapuheen piti peruspalveluministeri Liisa Hyssälä. 
Juhlaan osallistui noin 600 ikäihmistä Turusta ja lähikunnista. Vanhustenviikon 
juhlaseminaari pidettiin 4.10. Turussa yhteistyössä Turun yliopiston yleislääketieteen 
ja hoitotieteen laitoksen kanssa. Osanottajia oli 130. 

Vanhustenpäivä ja – viikko herätti tiedotusvälineissä laajasti huomiota. Aihetta 
käsiteltiin mm. TV 1:n uutislähetyksissä. TV 1 esitti vanhustenviikon aikana tietoiskua 
viikosta. 

Lähde: Vanhustyön keskusliiton vuosikertomus 2004 



2005 
Naapurina vanhus – Gamlingen som granne 

 
Vanhustenpäivä ja – viikko 

 
Vanhustenviikon teemana oli vuonna 2005 ”Naapurina 
vanhus”. Vanhustenviikkoa varten tuotettiin 
virikeaineisto ja painatettiin graafikko Vesa Junttilan 
suunnittelema juliste. Valtakunnallinen pääjuhla 
järjestettiin 2.10. Ikaalisissa yhteistyössä Ikaalisten 
kaupungin, Ikaalisten seurakunnan ja Jalmari Jyllin 
Säätiön kanssa. Juhlapuheen piti peruspalveluministeri 
Liisa Hyssälä. 

Vanhustenpäivä ja – viikko herätti tiedotusvälineissä 
laajasti huomiota. Observer Oy:n seurannan mukaan 
aiheesta julkaistiin 540 lehtiartikkelia. Vanhustenpäivää 
käsiteltiin myös TV 1:n uutislähetyksissä. TV 1 esitti 
vanhustenviikon aikana tietoiskua viikosta. 

 

Lähde: Vanhustyön keskusliiton vuosikertomus 2005 
 
2006 
Osallistuva vanhus – De äldre med i svängen 

 

Vanhustenpäivä ja – viikko 
 

Vanhustenviikon teemana oli vuonna 2006 ”Osallistuva 
vanhus”. Vanhustenviikkoa varten tuotettiin 
virikeaineisto ja painatettiin graafikko Vesa Junttilan 
suunnittelema juliste. Valtakunnallinen pääjuhla 
järjestettiin 1.10. Lappeenrannassa yhteistyössä 
Lappeenrannan kaupungin kanssa. Juhlapuheen piti 
valtioneuvos Riitta Uosukainen. 

TV 1 esitti maksutta ns. yhteiskunnallisena mainoksena 
tietoiskua vanhustenviikosta. 

Vanhustenpäivä ja – viikko herätti tiedotusvälineissä 
laajasti huomiota. Observer Oy:n mediaseurannan mukaan aiheesta julkaistiin yli 600 
lehtiartikkelia. Top 10 –ryhmässä oli seitsemän osumaa, valtakunnallisissa ja 
maakuntalehdissä 17. Erityisen aktiivisia olivat paikallislehdet, jotka julkaisevat 
selostuksia kuntien vanhustenviikon tapahtumista. Osumia oli paikallislehdissä 108 ja 
ilmaisjakelulehdissä 51. Vanhukset ja työntekijät nousevat hyvin huomion kohteeksi 
näissä artikkeleissa. 

Positiivisen paljon vanhustenviikkoa käsitellään pääkirjoituksissa ja kolumneissa. 
Niissä on käytetty aineistona keskusliiton virikejulkaisua ja tiedotetta. Yleisönosas- 
toissa otetaan erityisesti kantaa vanhustenhuollon ongelmiin. Uusi yleisön osallis- 
tumisen muoto ovat tekstiviestipalstat. 

Lähde: Vanhustyön keskusliiton vuosikertomus 2006 



2007 
Ikääntyminen arvoonsa – Åldrandet till heders 

 
Vanhustenpäivä ja – viikko 

Vanhustenviikon teemana oli vuonna 2007 
ikääntyminen arvoonsa. Vanhustenviikkoa varten 
tuotettiin virikeaineisto ja painatettiin graafikko Vesa 
Junttilan suunnittelema juliste. Virikeaineiston 
painatukseen saatiin taloudellista tukea 
eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta. Valtakunnallinen 
pääjuhla järjestettiin 7.10. Vihdissä yhteistyössä 
Vihdin Vanhusten Tuki ry:n ja Vihdin kunnan 
kanssa. Juhlapuheen piti dosentti Eino Ketola. 
Paikalla oli noin 300 vierasta. 

 
TV 1 esitti maksutta ns. yhteiskunnallisena 
mainoksena tietoiskua vanhustenviikosta. 

Vanhustenpäivä ja – viikko herätti tiedotusvälineissä laajasti huomiota. Observer 
Oy:n mediaseurannan mukaan aiheesta julkaistiin 600 lehtiartikkelia. Erityisen 
aktiivisia ovat paikallislehdet, jotka julkaisevat selostuksia kuntien vanhustenviikon 
tapahtumista. 

 

 
 
2008 

Lähde: Vanhustyön keskusliiton vuosikertomus 2007 

Viisas vanhuus – Vishet på gamla dar! 2008 
 

Vanhustenpäivä ja – viikko 
 

Vanhustenviikon teemana oli vuonna 2008 Viisas 
vanhuus. Virikeaineistona tuotettiin lehti sekä juliste. 
Aineiston painatukseen saatiin taloudellista tukea 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta. Aineistoa jaettiin laajasti 
jäsenyhteisöille, kuntiin ja seurakuntiin. 

 
Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla järjestettiin 
5.10. Espoon Tapiola-salissa yhteistyössä Espoon 
kaupungin kanssa. Juhlapuheen tilaisuudessa piti 
professori Timo Airaksinen, paikalla oli lähes 500 
vierasta. 

 
Juhlassa jaettiin ensimmäistä kertaa Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen luovuttama 
Vuoden vanhusteko -palkinto. Palkinto myönnettiin Pielisen-Karjalan Karpalo- 
hankkeelle. Palkitseminen huomioitiin etenkin Pohjois-Karjalan alueen mediassa. 



Vanhustenpäivä ja -viikko herättivät tiedotusvälineissä muutenkin huomiota. 
Yleisradio tiedotti TV-kanavien kuuluttajien kautta vanhustenpäivästä ja -viikosta. 
Vanhustenpäivänä teema oli esillä myös useissa radion uutislähetyksissä. 
Vanhustenpäivän ja - viikon tapahtumia käsiteltiin laajasti sekä valtakunnallisissa, 
alueellisissa että paikallisissa lehdissä. 

 

2009 

Lähde: Vanhustyön keskusliiton vuosikertomus 2008 

Kuntoutuminen kunniaan - Habilitering till heders! 
 

Vanhustenpäivä ja – viikko 
 

Vanhustenviikon teemana oli vuonna 2009 Kuntoutuminen kunniaan. Virikeaineistona 
tuotettiin lehti sekä juliste. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen osallistui 
aineiston painatukseen. Aineistoa jaettiin laajasti 
jäsenyhteisöille, kuntiin ja seurakuntiin. 

 
Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla pidettiin 
4.10. Porissa yhteistyössä Porin kaupungin kanssa. 
Juhlapuheen tilaisuudessa piti keskusliiton 
puheenjohtaja, professori Reijo Tilvis. Paikalla oli 
lähes 400 vierasta. Juhlassa jaettiin toista kertaa 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen 
luovuttama Vuoden vanhusteko -palkinto. Tunnustus 
myönnettiin Ulvilassa Pappilanlammen 
palvelukeskuksessa kehitetylle dementiahoidon 
profiilimallille. 

 
Lähde: Vanhustyön keskusliiton vuosikertomus 2009 

 
2010 
Meitä on moneksi – Olika men lika 

 
Vanhustenpäivä ja – viikko 

 
Vanhustenviikon teemana oli Meitä on moneksi – Olika 
men lika! Kampanja-materiaalina tuotettiin lehti ja 
juliste, jota jaettiin laajasti jäsenyhteisöille, kuntiin ja 
seurakuntiin innostamaan tapahtumien järjestämistä 
vanhustenviikolla. Materiaalitilauksia tuli niin paljon, että 
lehdestä otettiin syyskuussa lisäpainos. Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen osallistui lehden 
painatuskuluihin maksullisella ilmoituksella. 

 
Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla pidettiin 
3.10.2010 Keravalla Keuda-talossa. Juhlan 
suunnitteluun ja järjestelyihin osallistuivat Keravan kaupunki ja Keravan seurakunta, 
Keravan Palvelutalosäätiö, Talkoorengas sekä laaja joukko paikallisia 
eläkeläisjärjestöjä. Juhlapuhujana oli europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. 
Juhlassa oli runsaat 350 osallistujaa. 



Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen luovuttama Vuoden vanhusteko –palkinto annettiin 
vanhustenpäivän juhlassa Pohjanmaalla kehitetylle Aijjoos-kumppanuushankkeelle. 
Hankkeessa on kehitetty malli, jossa ikäihmiset itse ovat kehittäjän roolissa palveluja 
suunniteltaessa. Hakemuksia palkintoon tuli kaikkiaan 23 kappaletta. 

 
Vanhustenpäivän ja – viikon teema sekä tapahtumat olivat laajasti näkyvillä sekä 
valtakunnallisissa, alueellisissa että paikallisissa lehdissä. Vanhusteko-palkinto 
herätti etenkin alueellista kiinnostusta ja palkitsemisesta kerrottiin laajimmin 
Pohjanmaan alueen lehdistössä. Palkitsemisen pohjalta Aijjoos-kumppanuushanke 
on saanut runsaasti yhteydenottoja sekä haastattelupyyntöjä. 

 
Keskusliiton viestinnässä tehtiin syksyllä avaus sosiaalisen median käyttöön. 
Vanhustenviikolle avattiin oma Facebook-sivu syyskuun alussa. Sivuilla kerrottiin 
vanhustenpäivän ja –viikon järjestämisen taustoista ja kannustettiin yhteisöjä kerto- 
maan omista tapahtumistaan. Sivut löydettiin ja vilkkaimpana viikkona sivustolla oli yli 
500 kävijää. Yhteisöt laittoivat myös omia tapahtumatietojaan sivustolle. 

 
Lähde: Vanhustyön keskusliiton vuosikertomus 2010 

 
 
 

2011 
Vapaaehtoisuus voimana – Frivillighet som kraft 

 
Vanhustenpäivä ja – viikko 

 
Vanhustenviikkoa vietettiin 2.-9.10.2011 teemalla 
Vapaaehtoisuus voimana - Frivillighet som kraft! 
Kampanjamateriaalina tuotettiin lehti ja juliste, jota 
jaettiin laajasti jäsenyhteisöille, kuntiin ja seurakuntiin 
innostamaan tapahtumien järjestämistä 
vanhustenviikolla. 

 
Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla pidettiin 
2.10. Joensuussa. Juhlan suunnitteluun ja 
järjestelyihin osallistuivat Joensuun kaupunki, 
Joensuun vanhusneuvosto sekä paikallisia vapaaehtoisia mm. eläkeläisjärjestöistä. 
Juhlapuhujana oli kansanedustaja Riitta Myller. Juhlassa oli runsaat 600 osallistujaa. 

 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen luovuttama Vuoden vanhusteko -palkinto jaettiin 
vanhustenpäivän juhlassa ja sen sai Etelä-Karjalan ammattikoulutuskuntayhtymään 
kuuluva Etelä-Karjalan ammattiopisto kehittämästään toimintamallista Opiskelijat 
ikääntyneiden muistiryhmien ja kerhojen ohjaajina sekä omaishoitajien tukena. 

 
Lähde: Vanhustyön keskusliiton vuosikertomus 2011 



2012 
Yhdessä vahvempia – Starkare tillsammans 

 
Vanhustenviikko ja muut tapahtumat 

 
Vanhustenpäivä ja -viikko lokakuun alussa on 
keskusliiton keskeisin kampanja. Vanhustenviikkoa 
vietettiin 7.–14.10. teemalla Yhdessä vahvempia – 
Starkare tillsammans. Aihe liittyi eurooppalaiseen 
Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden teemavuoteen. Viikkoa varten 
julkaistiin Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tuella teema- 
aineistona lehti ja juliste. Vanhustenviikon materiaali 
kiinnosti laajasti ja tapahtumia vanhustenviikolla 
järjestettiin runsaasti eri puolilla Suomea. 

 

Ilmarisen luovuttama Vuoden vanhusteko -palkinto 
myönnettiin Vantaan Nuoret Luovat -ryhmälle musikaalista Kultainen nuoruus, joka oli 
tehty yhteistyössä vantaalaisen palvelutalon asukkaiden kanssa. Palkitsemisen 
perusteena oli uudenlainen tapa lisätä sukupolvien välistä vuorovaikutusta nuorten ja 
ikäihmisten välillä. Valtakunnallinen vanhustenpäivän pääjuhla pidettiin Järvenpäässä 
yhteistyössä kaupungin ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Juhlapuhujana 
oli presidentti Tarja Halonen. Juhlavieraita oli noin 500. 

 

Lähde: Vanhustyön keskusliiton vuosikertomus 2012 
 
2013 
Hyviä vuosia – Goda år 

 
Vanhustenviikkoa vietettiin 6.-13.10 teemalla Hyviä 
vuosia – Goda År. Viikkoa varten julkaistiin 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tuella teema-aineistona 
lehti ja juliste. Materiaalia lähetettiin toukokuussa yli 
2 500 osoitteeseen mm. kuntiin, seurakuntiin, 
vanhusten palveluja tuottaville tahoille sekä sosiaali- ja 
terveysalan oppilaitoksiin kannustamaan tapahtumien 
järjestämiseen vanhustenviikolla. Vanhustenviikon 
materiaali kiinnosti ja sitä tilattiin runsaasti lisää eri 
tahoille. Tapahtumia vanhustenviikolla järjestettiin 
runsaasti eri puolilla Suomea. Vanhustenviikolla tiistaina 
järjestettiin valtakunnallinen SeniorSurf-kampanjapäivä 
ikäihmisten tietotekniikkataitojen edistämiseksi. 
Kampanja kiinnosti mediaa ja juttuja oli sekä radiossa, tv:ssä että paikallisissa ja 
valtakunnallisissa lehdissä kuten aikaisempinakin vuosina. 
Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla pidettiin 6.10. Porvoossa Taidetehtaalla 
ja se järjestettiin yhdessä Porvoon kaupungin, Porvoon vanhusneuvoston ja 
paikallisten eläkeläisjärjestöjen kanssa. Juhlapuheen tilaisuudessa piti arkkiatri Risto 
Pelkonen. Tilaisuuteen osallistui noin 250 vierasta. Uudenkaupungin Ikäihmisten 
neuvoston kehittämä toimintamalli Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille 



palkittiin vuoden 2013 vanhustekona. Vanhustenviikon Facebook-sivulla oli vuoden 
lopussa noin 600 ”tykkääjää”. 

 
2014 
Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. 

Vanhustenpäivä 60 vuotta. Valtakunnallista vanhustenpäivää on vietetty vuodesta 
1954 lähtien. Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla pidettiin Mikkelissä 5.10. 
Juhlaan osallistui yli 500 vierasta. Juhlapuhujana oli peruspalveluministeri Susanna 
Huovinen. Tapahtumassa jaettiin Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen myöntämä Vuoden 
vanhusteko -tunnustus, joka myönnettiin tänä vuonna Jyränkölän Setlementin 
kehittämälle saattohoidon toimintamallille. Toimintamallissa vapaaehtoisia 
koulutetaan tueksi saattohoitotilanteisiin. 
Vanhustenviikkoa vietettiin 5.–12.10. Viikkoa varten painatettiin 8 000 julistetta ja 20 
000 lehteä kannustamaan eri yhteisöjä järjestämään tapahtumia ja osoittamaan 
arvostusta ikääntyneitä ihmisiä kohtaan. 

 

 
 

2015 
Tulevaisuutta rakentamaan 

 
Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla kokosi Kajaaniin 
4.10.2015 yli 500 henkisen yleisön. Juhla järjestettiin yhteistyössä 
Kajaanin kaupungin, vanhusneuvoston ja paikallisten toimijoiden 
kanssa. Juhlapuhujana tilaisuudessa oli perhe- ja 
peruspalveluministeri Juha Rehula. 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja keskusliiton myöntämä Vuoden 
vanhusteko -palkinto jaettiin juhlassa. Se myönnettiin Etelä- 
Karjalan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Eksoten kehittämälle 
kotikuntoutuksen mallille. Monialaisella kotikuntoutuksella pyritään 
tukemaan iäkkäiden ihmisten toimintakykyä ja selviytymistä 
arjessa. Vanhustenviikon tiistaina 6.10. vietettiin kansallista 
SeniorSurf -päivää keskusliiton koordinoimana. Aiheeseen liittyviä 
tapahtumia järjestettiin yli 130 eri puolilla Suomea.



2016 
Tekee mieli oppia 

 
Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla pidettiin 
Jyväskylän kaupunginteatterissa sunnuntaina 2.10. Juhlan 
järjestivät yhteistyössä Vanhustyön keskusliitto, Jyväskylän 
kaupunki ja Jyväskylän vanhusneuvosto sekä Jyväskylän 
seurakunta, ja se järjestettiin nyt 62. kerran. Juhlaan osallistui 
noin 500 vierasta. 
Juhlapuheen tilaisuudessa piti sisäministeri Paula 
Risikko. Vanhustyön keskusliiton tervehdyksen tilaisuuteen toi 
liiton puheenjohtaja Elli Aaltonen ja keskusliiton 
toiminnanjohtaja Satu Helin valotti taustaa teemalle Tekee 
mieli oppia. Kaupungin tervehdyksen esitti valtuuston 
puheenjohtaja Pauli Partanen ja seurakunnan tervehdyksen 
kirkkoherra Arto Viitala. Jyväskylän vanhusneuvoston 
tervehdyksen toi puheenjohtaja Raili Rissanen. 

 
Järvenpään kaupungin kotihoito sai Vuoden vanhusteko -tunnustuksen 
voimavaralähtöisestä kotona asumisen mallista. Hakemuksia Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarisen rahoittamaan Vuoden vanhusteko -palkintoon tuli yhteensä 21. Suuruudeltaan 
5000 euron palkinto jaettiin nyt 9. kerran. 
 
 

2017 
Ikäpolvet yhdessä - Juurensa tuntien, toisiaan tukien. 

 
Suomi100 juhlavuoden innoittamana VTKL:n valtakunnallista 
Vanhustenpäivää ja -viikkoa vietettiin Ikäpolvet yhdessä –
juurensa tuntien, toisiaan tukien -teemalla eri puolilla Suomea. 
Teemaviikko vietettiin 63. kertaa. Vanhustenviikon avajaisia 
vietettiin juhlallisesti Hämeenlinnan Verkatehtaalla 
Vanhustenpäivän pääjuhlassa sunnuntaina 1.10. Juhlaa 
kunnioitti läsnäolollaan Vanhustenviikon suojelija tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö, joka piti tilaisuudessa juhlapuheen. 
Valtioneuvoston tervehdyksen tilaisuuteen toi perhe- ja 
peruspalveluministeri Annika Saarikko. Vanhustyön 
keskusliiton tervehdyksen tilaisuuteen toi VTKL:n 
puheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen. Juhlaa seurasi paikan 
päällä n. 500 ikääntynyttä läheisineen ja juhla striimattiin ensi 
kertaa suorana.  Hämeenlinnassa Vanhustenpäivän juhlallisuudet alkoivat jo aamupäivällä 
Ikäpolvien perhemessulla Hämeenlinnan kirkossa. Myös messu striimattiin. 
 
Vanhustyön keskusliitto järjesti juhlan yhteistyössä Hämeenlinnan Sisälähetys ry:n, 
Hämeenlinnan kaupungin, Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja muiden paikallisten 
toimijoiden kanssa. Juhlassa avusti n. 100 vapaaehtoista. Vuoden vanhusteko -
tunnustuksen sai Rauman kaupungin vanhuspalveluiden hanke Yhteisöllisyydestä 
voimaa senioreille – Rauman kaupungin kylähanke. Ilmarisen rahoittama 5000 euron 
palkinto jaettiin 10. kerran. 
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