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Imatran kaupungin vanhusneuvosto
Toiminta- ja taloussuunnitelma 1.1.-31.5.2017

Toimintasuunnitelma
Toiminnan tarkoitus
Vanhusneuvosto on kaupunginhallituksen alainen yhteistyöelin, jonka tehtävänä
on tuoda esille ikääntyneiden kuntalaisten näkemys heitä koskevissa asioissa ja
ottaa se huomioon kunnallisessa päätöksenteossa jo asioiden
valmisteluvaiheessa. Vanhusneuvosto seuraa tehtyjen päätösten toteutumista
ja toimii ikäihmisten paikallisena edunvalvojana. Toimintaa säätelee 1.7.2013
voimaan tullut vanhuspalvelulaki ja 1.5.2015 uudistettu kuntalaki. Kuntalain
osallistumista ja vaikuttamista koskeva luku sisältäen vanhusneuvoston
toiminnan tulee voimaan 1.6.2017.
Kokoonpano ja kokoukset
Kaupunginhallituksen nimeämän puheenjohtajan lisäksi lautakunnat ovat
nimenneet omat edustajansa vanhusneuvostoon. Vanhusneuvosto on osa
Imatran kaupungin kuntalaisten osallistu ja vaikuta toimintaa, jota johdetaan
keskushallinto ja konsernipalvelut vastuualueelta. Eläkeläisjärjestöjen edustajia
vanhusneuvostossa on seitsemän. Sihteerinä toimii kehittämis- ja
työllisyyskoordinaattori.
Kaupunginhallituksen päätöksellä veteraaniasiaintoimikunnan toiminta
sulautettiin vanhusneuvoston toimintaan 1.1.2016 alkaen.
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on nimennyt edustajansa
vanhusneuvostoon.
Vanhusneuvosto kokoontuu kuukausittain ja tarvittaessa. Tietoa välitetään ja
asioita kuten lausuntoja valmistellaan kokousten välillä sähköpostilla
(kirjepostina jäsenille, joilla ei ole sähköpostia). Kokouksia voidaan myös asiasta
riippuen käydä sähköpostikokouksina.
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Kokousaiheet
Vanhusneuvostossa käsitellään ajankohtaisia sekä vireille tulevia senioreita
koskevia asioita.
Kokouksissa paneudutaan ikäihmisten elämään liittyviin palveluihin ja
aihealueisiin kuullen eri alojen asiantuntijoita. Tarvittaessa kutsutaan
lautakuntien puheenjohtajisto kokouksiin.
Vanhusneuvosto tutustuu ja seuraa paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia
ikäihmisten elämää koskettavia kehittämishankkeita sekä tekee aloitteita
palvelujen eteenpäin kehittämisestä.
Vanhusneuvosto seuraa tiiviisti valtakunnallisen maakunta- ja sote-uudistuksen
edistymistä ja oman alueen lähipalvelujen saatavuutta ja vaikutuksia
ikääntyneisiin kuntalaisiin.
Vanhusneuvosto tiivistää yhteistyötä entisestään alueen vanhusneuvostojen
kanssa.
Vanhusneuvoston toiminta 1.1.-31.5.2017
Vuoden 2017 toiminnan teema on kytketty Suomi 100 v. teemaan - Yhdessä.
Yhdessä teemaan liittyvät ikäihmisten näkökulmasta katsottuna yhdessä
tekeminen ja yhdessä oleminen sekä yhteisöllisyys ja yhteen hiileen
puhaltaminen. Toiminnan teemaksi muotoutui Yhdessä huomisen hyväksi.
Etelä-Karjalan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelmaan
2016-2020 sisältyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päätavoitteet ovat:
 Terveelliset elämäntavat – Pohja hyvälle toimintakyvylle ja arjen
hallinnalle: riittävä liikunta, lepo ja uni, terveelliset ruokailutottumukset
 Mielen hyvinvointi: kulttuuri, yhteisöllisyys
 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö: esteettömyys liikkumisessa,
asumisen ja liikenteen turvallisuus, luontoreitit, pyöräilyreitit
 Asukasosallisuus ja yhteisöllisyys: yhdessä tekeminen,
osallistuminen yhteisön toimintaan
 Viestintä, tiedon tavoitettavuus, kiinnostavuus
 Työ, taloudellinen hyvinvointi ja yrittäjyys
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Vuoden 2017 teemaa sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
tavoitteita tukevat kokousaiheet:
Senioripassin käyttöehdot
- Pyydetään selvitys senioripassin käyttöehdoista ja laaditaan muutosesitys
passin käyttöön.
Maakunnallinen vanhusneuvostojen päätösseminaari 16.3.2016 kello 13-15
Kulttuuritalo Virran Karelia Sali, luennoitsijana Harriet Finne-Soveri. Seminaariin
järjestetään myös viihdyttävää ohjelmaa, kuten musiikkia ja lapsia esiintymään.
Tervehdyssanoissa tuodaan esille, miten vanhusneuvosto on toiminut Imatralla.
Osallistutaan maakunnalliseen vanhusneuvostojen kokoukseen Rautjärvellä.
Viedään eteenpäin esteetöntä asumista.
Laaditaan toimintakertomus, mitä on 4 vuoden aikana saatu aikaan.
Vanhusneuvoston toimintakauden päättäjäiset.
Vanhusneuvoston kokoukset: 26.1.,23.2., 29.3., 26.4., 17.5.2017. Kokousaika
on kello 13.00-15.00.

Tiedottaminen
Vanhusneuvosto toimii aloitteentekijänä ikäihmisille suunnatuissa tietoiskuissa
ja luentosarjoissa, järjestää tarvittaessa tietoiskuja ja pitää näissä asioissa
myös yhteyttä paikallisiin tiedotusvälineisiin.
Vanhusneuvoston pöytäkirjat julkaistaan www.imatra.fi sivuilla ja jaetaan
kaupunginhallitukselle sekä lautakunnille.

Taloussuunnitelma 1.1.-31.5.2017
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista on tullut voimaan 1.7.2013, osittain muutokset tulleet
voimaan 1.1.2015. Vanhuspalvelulaki korostaa ikääntyneen väestön
mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja
tarvitsemiensa palveluiden kehittämiseen kunnissa. Kuntien tulee taata
vanhusneuvostojensa toimintaedellytykset mm. toimintaan tarvittavan rahan
avulla. Kuntalaki uudistui 1.5.2015 ja tulee asukkaiden osallistumisen
mahdollisuuksien (mm. vanhusneuvoston toiminta) osalta voimaan 1.6.2017.
Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen on huolehdittava vanhusneuvoston
toimintaedellytyksistä.
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Kaupunginvaltuuston on myöntänyt 5.000 euron määrärahan vanhusneuvoston
toimintaa varten vuoden 2017 talousarvioon. Toiminnassa olevan
vanhusneuvoston osuus määrärahasta on 2.000 euroa (5 kuukautta).
Määräraha käytetään toimikauden päättävän seminaarin järjestämiseen,
tilaisuuksiin osallistumiseen ja toimintakauden päättäjäisten järjestämiseen.
Uudella valtuustokaudella aloittavan vanhusneuvoston määräraha on 3.000
euroa.
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