Keravan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

1. Kokoukset
Vanhusneuvosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.
Tarpeen mukaan kokouksiin kutsutaan vierailijoita, ikäihmisten palveluiden
asiantuntijoita tai muita tarvittavia tahoja.
2. Yhteistyö ja tapahtumat
Vanhusneuvoston tehtävänä on viranomaisten, ikäihmisten, yhdistysten ja
järjestöjen yhteistoiminnan edistäminen kaupungissa.
Vanhusneuvoston jäsenet osallistuvat aktiivisesti ikäihmisten palveluiden verkostoon
ja aktivoivat ikäihmisiä vaikuttamaan oman hyvinvointinsa ja toimintakykynsä
ylläpitämiseen ja edistämiseen.
Yhteistyössä seurakunnan ja Talkoorenkaan kanssa vanhusneuvosto toteuttaa
vanhustenviikon 7.-14.10. Vanhustenviikon teemana on ”Iloa toimeliaisuudesta”.
Neuvosto tekee seudullista yhteistyötä alueen muiden vanhusneuvostojen kanssa.
Keravan vanhusneuvosto on vastuussa K6-kuntien (Hyvinkää, Mäntsälä, Nurmijärvi,
Järvenpää, Tuusula, Kerava) yhteistapaamisesta 2018.
Yhteistyö pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kanssa.
3.

Seuranta ja arviointi
Vanhusneuvoston tehtävänä on seurata vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin
alueella, seurata kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kaupungin hallinnon
päätöksentekoa vanhusten kannalta ja edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua
ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon. Neuvosto tekee tarvittaessa esityksiä
havaitsemistaan ikäihmisiä koskevista palveluista ja antaa pyydettäessä lausuntoja.
Vanhusneuvosto seuraa ja arvioi vanhuspoliittisen ohjelman ja vanhuspalvelulain
toteutumista.

4.

Tiedottaminen
Esitteen laatiminen

Kolme hyvää käytännettä, jotka Keravan vanhusneuvosto nostanut esiin:
1. Hyvä yhteistyö kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden kanssa mm. vammaisneuvosto,
Talkoorengas, sosiaali- ja terveysalan yhdistykset, eläkeläisjärjestöt …
 Sidosryhmäluettelon laatiminen.
 Jokaisessa vanhusneuvoston kokouksessa yksi kehittämistä vaativa kohde/palvelu,
menetelmä tms. esittelijänä toimialan vastuuhenkilö tai aiheen tunteva alustaja.
2. Etsivä ja löytävä työ yksinäisten vanhusten auttamiseksi osallistuvaksi kuntalaiseksi
 Työryhmä tätä varten on asetettu ja aloittanut toimintansa.
 Ikääntyneiden yksinäisyyden torjumiseksi korostetaan jokaisen ihmisen pienten
tekojen merkitystä
3. Levähdyspenkkejä riittävästi kevyen liikenteen väylien varrelle
 Käynnistetään ns. ”penkkiprojekti” v. 2018 aikana kaupunkitekniikan kanssa.
 Laaditaan hahmotelma kartasta, johon merkitään reittiehdotuksia.
 Lisätään tiedottamista penkkiasiasta, infoa kaupungin nettisivuille.
 Myös järjestöjen kannanotto penkkiluonnoksen hahmotelmaan.
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