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Imatran vanhusneuvosto
Toimintakertomus vuodelta 2014
Vanhusneuvosto on kaupunginhallituksen alainen yhteistyöelin. Sen tehtävänä on tuoda
ikääntyneiden oma asiantuntemus esille kunnallishallinnolliseen suunnitteluun ja
päätöksentekoon kaikilla toimialoilla. Toimintaa säätelee 101.07.2013 voimaan tullut
vanhuspalvelulaki.
Toimikausi
Vuosi 2014 on vanhusneuvoston 2. toimintavuosi valtuustokaudella 2013 – 2016.
Jäsenet
Vanhusneuvostossa on 13 jäsentä. Sinikka Poskiparta toimii kaupunginhallituksen
nimeämänä puheenjohtajana. Eläkeläisjärjestöjä edustaa seitsemän sekä lautakuntia neljä
jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Sihteerinä toimii vanhuspalvelujen
sosiaalityöntekijä.
Kokoukset
Vanhusneuvosto kokoontui 13 kertaa vuonna 2014.
Toiminta
Vanhusneuvosto perehtyi ajankohtaisaiheisiin sekä tutustui eri julkisiin ja yksityisiin
toimipisteisiin kokousten yhteydessä.
Senioripassin käyttöaikojen ja – alueen laajentaminen kulttuuritapahtumiin sekä
jälkiasennushissien rakentaminen kerrostaloihin ovat toistuvasti olleet esillä kokouksissa.
Myös yksittäiset kuntalaiset ovat lähestyneet vanhusneuvostoa mm. kelan taksikorvaus- sekä
paikallisliikennettä koskevissa asioissa.
Asiantuntijavierailuin ajankohtaisasioita on selvitetty laajemminkin. Kokouksissa on kuultu
hyvinvointipalvelujen palvelujohtajan ja – koordinaattorin, suunnittelijan, hallinto- ja
korjausrakennusinsinöörin, erityisliikunnanohjaajan selvityksiä sekä kelan edustajaa. Jäsenet
tutustuivat palveluneuvontakeskus IsoAvun uusittuihin tiloihin ja senioritaloon.
Kokouspaikkoina olivat myös urheilutalo sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitos toiminnan
esittelyineen.
Vanhusneuvosto on osallistunut vanhustenviikon tilaisuuksiin ja ikäihmisten toimintapäivään.
Se on edustajiensa välityksellä osallistunut vanhuspoliittisen ohjelman päivitykseen.
Toiminnallaan se pyrkii edistämään ikääntyvien osallistamista ja aktivointia omien asioidensa
hoitamiseen
Tietoiskutyyppinen luentosarja on jatkunut, aiheina ravitsemus 12.03. sekä liikkumiseen ja
ajoturvallisuuteen liittyvät asiat 09.10. Jäsenet korostavat ennalta ehkäisevää toimintaa myös
yhteiskunnan kustannuksia säästävinä
Vanhusneuvosto on edustajiensa välityksellä osallistunut alueseminaareihin ja -kokouksiin.
Alueellinen vanhusneuvostojen tapaaminen pidettiin 25.03. Imatralla. Muutoinkin alueellinen
yhteistyö ja yhteydenpito on ollut tiivistä. Eksote on koonnut suunnitteluluonnoksen
Ikääntyneen väestön tukemiseksi alueella.
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Tiedottamista paikallislehtien välityksellä vanhusneuvosto pitää tärkeänä. Muu tiedottaminen
tapahtuu tapaamisten ja tilaisuuksien yhteydessä.
Valtakunnallisiin vanhustyömessuihin osallistui kolme neuvoston jäsentä.
Lausunnot
Vanhusneuvosto on antanut toimintavuonna 6 lausuntoa. Vanhuspalvelulaki edellyttää
ikäihmisten kuulemisen jo asioiden suunnitteluvaiheessa heitä koskevissa asioissa.
Yleistä
Vanhusneuvosto on aktiivisesti keskustellut ikääntyviä koskettavista arjen asioista, hankkinut
tarkempaa tietoa asiantuntijavierailuin ja tutustumiskäynnein, sekä toimillaan pyrkii ennalta
ehkäisevästi aktivoimaan seniorikuntalaisia huolehtimaan itsestään, omasta kunnostaan ja
hyvinvoinnistaan sekä tuoda heitä koskevia asioita päätöksentekijöille jo valmisteluvaiheessa.
Vireille panijan rooli kaipaa vielä neuvoston jäsenten mukaan terävöittämistä. Kaupungin
taloudellinen panostus voisi tukea kotona asumista hissittömissä kerrostaloissa asuville
senioreille, jos kalliiden jälkiasennushissien rakentaminen vauhdittuisi.

Yhteenveto
Vanhusneuvosto korostaa itsenäisen elämän edellytyksiä seniorikuntalaisilleen;
ennaltaehkäisevä toimintaa osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksineen, mahdollisuutta asua
kotona, saada tarvittavat peruspalvelut sekä päästä riittävän ajoissa hoitoon. Neuvosto
osallistuu ja seuraa vanhuspoliittisen ohjelman toteutumista paikallisesti. Se seuraa aktiivisesti
alueellisia ja valtakunnallisia toimia, erityisesti aikana jolloin suuret kaikkia koskettavat
lainsäädäntömuutokset sote -alueineen ulottuvat koko valtakunnan alueelle. Eri tapahtumien
myötä myös neuvoston toiminta on tullut tutummaksi kuntalaisille. Hyvää keskusteluyhteyttä
päättäjien kanssa edistetään.

Imatralla, 31.12.2014
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