·•

Kiuruveden kaupungin vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2022
Vanhusneuvostosta on säädetty kuntalaissa (4 10 2015) 27 §:ssä. Vanhusneuvosto on
otettava mukaan tämän lain 5§ :ssä tarkoitettujen tarvittavien palveluiden suunnitelmien
valmisteluun ja kehittämiseen sekä 6§:ssa tarkoitettujen palveluiden riittävyyden ja laadun
arviointiin. Vanhusneuvosto toteuttaa vanhuspalvelulain 11§:n tarkoitusta, "tukea
ikääntyvän väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista
tukevia neuvonta ja ohjaus palveluj a". Kiuruveden vanhusneuvosto toimii edunvalvojana ja
tiedonvälittäjänä. Vahvistaa iäkkäiden mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien
palveluiden sisällön laatuun saatavuuteen ja toteuttamiseen.
Tavoitteet:
Huolehtia, että tuleva Sota-maakunta huomioi ikääntyneille tarpeelliset toiminnot ja asiat
tasapuolisesti taloudellisesta asemasta, sosiaalisesta taustasta tai asuinpaikasta
riippumatta.
Teemme yhteistyötä ikääntyvää väestöä edustavien järjestöjen ja yleishyödyllisten
yhteisöjen kanssa. Pidämme Sote-alueen vanhusneuvostojen kanssa kaksi kertaa
vuodessa kokouksen, johon pyydämme asiantuntijan kertomaan Sota-maakunnan
tulevista toiminnoista. Olemme tiedonvälittäjä ja linkki ikäihmisten palveluja suunnitteleville
viranhaltijoille ja päättäjille.
Kehitämme vanhusneuvoston toimintaa ja vahvistamme toiminnan vaikututtavuutta
asiantuntijana ikäihmisten palveluja suunniteltaessa. Vanhusneuvoston käyttöön pitää
saada toimintatila ja riittävät taloudelliset resurssit. Kokousasioiden valmisteluun,
suunnitteluun ja muihin sihteerin tehtäviin on oltava riittävästi aikaa. Suora edustus
lautakuntiin, valtuustoon ja työryhmiin silloin, kun siellä suunnitellaan ja valmistellaan
ikäihmisten toimintaan vaikuttavia asioita.
Kutsumme kaupunginjohtajan seuraavaan kokoukseen.
Kehittäminen:
Esitetään kaupungin hallitukselle pyyntö, että vanhusneuvostolle osoitetaan toimintatila,
jossa on digilaitteiden käytön mahdollisuus. Digilaitteiden hyödyntäminen
suunnittelutyössä ja yhteyksien pitämisessä helpottaa yhteyksien pitämistä ikäihmisiin ja
heidän kanssaan toimiviin yhteisöihin.
Digitalisaatio on osa ikäihmisten kuulumista tietoyhteiskuntaan. Palvelujen kehittämisessä
tulee ottaa huomioon käyttäjien tarpeet myös silloin kun toimijoilla ei ole mahdollisuutta
verkkopalvelujen käyttöön.
Tehtävät:
Vanhusneuvoston tavoitteena kokoontua vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokoukset
pidetään pääsääntöisesti kaupungintalossa. Vanhusneuvoston sihteeri ilmoittaa jäsenille
kokous paikan, ajankohdan, käsiteltävät asiat ja pitää kokouspöytäkirj aa. Suunnittelu
kokouksia lisäksi pidämme 2 kertaa.
Kokouksissa käsitellään kuntamme ja Ylä- Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaisia
asioita ja vaikuttavuutta. Vanhusneuvosto seuraa toteutuuko vanhuspalvelulain tarkoitus.
Vanhusneuvoston on tämän lain 5§:n mukaan seurattava suunnitelmien toteutumista, jotka
valtuusto hyväksyy valtuustokaudeksi.

Palveluiden laadun ja riittävyyden arviointi on määritelty vanhusneuvostolle yhdeksi
tehtäväksi (6&). Vanhusneuvoston jäsenet saavat palautetta palveluiden käyttäjiltä heidän
läheisiltä ja hoitajilta. Saadut palautteet käsitellään kokouksessa, joka päättää
mahdollisista korjaavista toimenpiteistä.
Julkaistaan ja tiedotetaan vanhusneuvoston toiminnasta ja päätöksistä lehdissä ja
sähköisissä tiedotusvälineissä. Vanhusneuvoston pöytäkirja julkaistaan kaupungin
nettisivuilla. Tiedotetaan yhteistyökumppaneille ja asian osaiselle päätökset, esityk set,
lausunnot ja kannanotot. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan lehdistön ja digilaitteiden
välityksellä.
Toiminta:
Vanhusneuvosto osallistuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmiin ja kokouksiin,
joissa suunnitellaan ja kehitetään ikääntyvälle väestölle suunnattuja toimintoja. Pitää yllä ja
on osa yhteistyöverkostoja, jotka kokoavat yhteen ikääntyvää väestöä.
Järjestään kesällä senioreiden liikuntapuiston avajaistilaisuus, jossa muistellaan
edesmennyttä lahjoittajaa Kauko Kinnusta. Vanhusneuvosto hoitaa vuosittain Koivujärven
hautausmaalla sijaitsevan haudan.
Vanhusneuvosto osallistuu vanhustenviikon suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä
kunnan, kansalaisopiston, koulun, seurakunnan, ja muiden järjestöjen kanssa.
Osallistumme vanhusneuvoston toimintaa kehittäviin yhteisiin k oulutuk siin, seminaareihin
ja tiedotustilaisuuksiin. Osallistumme myös etäyhteyksillä järjestettyihin seminaareihin.
Tutustumme lähialueen palvelutaloihin, teemme vierailuja ja tutustumiskäyntejä
erijärjestöjen järjestämiin tilaisuuk siin. Varmistamme, että vanhusneuvostolla on
vaikutuskanava vaikuttaa kuntamme vanhuspalvelujen toteutumiseen laatuun, riittävyyteen
ja saatavuuteen tulevan maakuntamallin suunnitelmissa
Kutsumme Ylä-Savon SOTE kuntayhtymältä esittelijän esittelemään tulevaa hyvinvointi
aluetta alueen kaikille neuvostoille.
Talous:
Vanhusneuvoston käyttöön on varattu 5.500 €/vuosi. Määrärahalla katetaan
vanhusneuvoston kokouspalkkiot, matkat sekä kokouskahvit. Erikseen on varattu
haudanhoitoraha. Kokouksia on suunniteltu pidettäväksi maaliskuussa, toukokuussa,
syyskuussa ja joulukuussa. Lisäksi pidämme 1-2 suunnittelukokousta vanhusneuvoston
kanssa.

