VANHUSNEUVOSTO

5.12.2018

ma/2.1.2019

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2019
Hyväksytty vanhusneuvoston kokouksessa 5.12.2018, asia 7

Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston tehtävänä on
edistää, toteuttaa ja seurata Rovaniemen kaupungin ikääntyneen väestön osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
Rovaniemen
kaupungin
hallinnon
ja
palvelualueiden
toiminnassa sekä kunnallisessa päätöksenteossa kuntalain
(410/2015) 27§:n mukaisesti.
Käytännössä tämä tarkoittaa vanhusneuvoston mahdollisuutta
saada vaikuttaa kaupungin eri toimialojen toiminnan
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on
merkitystä ikääntyneen väestön jokapäiväiseen elämään. Näitä
ovat ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta, elinympäristöä, asumista, liikkumista tai päivittäisistä toiminnoista
suoriutumista taikka heidän tarvitsemiensa palveluja koskevat
asiat.
Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston
toimintasuunnitelma 2019:
1. Vanhusneuvosto seuraa vanhusten tarpeiden kehitystä
kaupungin alueella.
Vanhusneuvosto jatkaa kylävierailuja siten, että maaliskuussa
2019 toteutetaan Sodankyläntien suunta (Vikajärvellä). Ranuantien suunnan vierailu huhtikuussa 2019 (Narkauksessa).
Syyskaudella 2019 jatketaan kahdella kylävierailulla.

2. Vanhusneuvosto osallistuu ikääntyneen väestön palvelujen
ja elinympäristön suunnittelutyöhön ja arviointiin kaupungin
alueella.
Toteutetaan Rovaniemen kaupungin ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 itsearviointi. Työstä vastaavat
perusturva ja hallintopalvelut.
Vanhusneuvosto tutustuu Pulkamontien yksikköön sekä valitsee
ja päättää myöhemmin 1-2 muuta tutustumiskohdetta:
terveyskeskuskuntoutus, Näsmänkieppi, Metsäruusu.

3. Vanhusneuvosto edistää ikääntyneen väestön selviytymistä
eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan
toiminnoissa.
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Vanhusneuvosto voi erikseen päättäen järjestää toimintavuoden
aikana yhteistyössä kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelujen
kanssa ikääntyneelle väestölle suunnattuja tapahtumia
Potkurissa.

4. Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisen näkökulmasta Rovaniemen
kaupungin
päätöksentekoa
ikääntyneiden
palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi
sekä
niiden
saatavuuden
ja
saavutettavuuden
parantamiseksi.
5. Vanhusneuvosto vaikuttaa elinympäristön suunnitteluun ja
toteutukseen siten, että julkiset tilat ja liikennejärjestelyt
ovat esteettömiä ja soveltuvat ikäihmisten, vammaisten ja
sairaiden tarpeisiin.
Tätä tavoitetta toteutetaan vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteisillä Esteettömyyskävelyillä keväästä 2019
alkaen ja muulla mahdollisella esteettömyyden edistämisellä.
Vanhusneuvoston edustajat Esteettömyys -työryhmässä ovat
Leena Jakkula ja Lasse Aro.

6. Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa
lausuntoja eri viranomaisille ikäihmisiä koskevissa
kysymyksissä sekä hoitaa muut mahdolliset vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen
määräämät tehtävät.
7. Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston tehtävänä on
edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis- ja
vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa järjestämällä yhteistyöja neuvottelutilaisuuksia jossa käsitellään ikäihmisiä
koskevia asia- ja toiminta-aloitteita.
8. Vanhusneuvosto vastaa viestinnästään
Tehtävän toteuttamiseksi uudistetaan ja otetaan aktiiviseen
käyttöön vanhusneuvoston www-sivut.

Lisäksi:
Vanhusneuvosto
osallistuu
toimintasääntönsä
puitteissa
hallinnon uudistukseen ja verkostomaiseen uuteen toimintatapaan.
Vanhusneuvoston edustaja osallistuu Rovaniemen kaupungin
hallintosäännön 1.6.2017 mukaisesti kaupunginvaltuuston
kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Vanhusneuvoston
edustajana toimintakaudella 2017-2021 on vpj Raili Kerola.
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Vanhusneuvosto osallistuu ja seuraa maakunnallisen vanhusneuvoston
toimintaa.
Maakunnallisen
vanhusneuvoston
puheenjohtajana toimii Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston
puheenjohtaja Leena Jakkula.
Vanhusneuvosto osallistuu Rovaniemen kaupungin vaikuttamistoimielinten yhteistyön kehittämiseen sekä Rovaniemen
kaupungin hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman 2017-2020
painopisteen ”Tehdään yhdessä turvallinen arki” alateeman
”Ikäihmisten yksinäisyyden torjunta” jatkotoimiin yhteistyössä
kaupungin toimialojen sekä 3. sektorin yhdistysten ja järjestöjen
kanssa.
Vanhusneuvosto osallistuu Rovaniemen kaupungin järjestämisvastuulla toteutettavan Vanhustenviikon 2019 suunnitteluun ja
toteuttamiseen.
Toimintasuunnitelmaa 2019 täydennetään tarvittaessa
syyskauden toiminnan osalta.
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