Keravan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2020-2021

1. Kokoukset
Vanhusneuvoston kokouksia on keskimäärin seitsemän vuodessa.
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 Keravan ev.lut. seurakunnan ja Talkoorenkaan kanssa vanhusneuvosto
toteuttaa vanhustenviikon 4.-11.10.2020 "Onni on vanheta".
Maahanmuuttajavanhusten tasa-arvoinen kohtelu.
Neuvosto tekee seudullista yhteistyötä alueen muiden vanhusneuvostojen kanssa.
3.

Seuranta ja arviointi
Vanhusneuvoston tehtävänä on seurata ikäihmisten tarpeiden kehitystä kaupungin
alueella, seurata kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kaupungin hallinnon
päätöksentekoa ikäihmisten kannalta ja edistää heidän mahdollisuuksiaan 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 ja viestintä
Digitaalisten palvelujen kehittäminen ikäihmisten tarpeisiin.
Tarpeellisten kannanottojen toimittaminen julkisuuteen.

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 jne.
 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 2018 ja jatkaa toimintaansa. Vanhusneuvoston
edustaja on mukana KOKEVA-hankkeen johtoryhmässä, jossa tehdään etsivää työtä
Ahjossa, Killassa ja Saviolla. Raportti vanhusneuvostolle.
 Ikääntyneiden yksinäisyyden torjumiseksi korostetaan jokaisen ihmisen pienten
tekojen merkitystä
 Ikääntyneet maahanmuuttajat

3. Keravan kehittäminen ikäystävällisemmäksi kaupungiksi
 Kerava on hakenut jäsenyyttä WHO ikäystävällisiin kaupunkeihin
 Ikääntyneet eläkeläiset voimavarana
 suojateiden reunakivet matalammaksi, korkeammat wc pöntöt, helposti avautuvat
ovet, matalat ostoskärryt jne.

2019
Kokous

Aihe

8.2.

TK:n korjausten määräraha

Esittelijä/Alustaja

Jatkotoimenpiteet

Keravanjoen monitoimitalon
suunnitelmista lausuminen

Arkkitehti Kaisu Vasara,
arkkitehtitoimisto Lukkaroinen

8.3.

Kaupunkisuunnittelun prosessit

Jani Ylimäki, kaavasuunnittelija-ja
kaupunkikehityspalveluista

5.4.

Budjetti ikäihmisten näkökulmasta

Mikko Hokkanen, talousjohtaja, sote

13.9.

Keravan hyvinvointikertomus
2017-2020

Anu Laitila, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin
toimialajohtaja

18.10.

Ikäihmisten tehostetun
palveluasumisen kilpailutus

Raija Hietikko, arjessa selviytymistä
tukevien palveluiden johtaja, sote ja Joel
Rönkkö, hankinta-asiantuntija, sote

13.11.

Palveluasuminen

Vierailu hoivakoti Attendo Levonmäki

29.11.

Uudenmaan Muistiluotsi esittäytyy

Pia Niiranen, muistiohjaaja

2020
Kokous

Aihe

Esittelijä/Alustaja

Jatkotoimenpiteet

Ikäystävällinen Kerava,
tilinpäätös
Viestintä ja tiedottaminen
Ikäihmisten digitaidot
Etsivä ja löytävä vanhustyö

Kaupunginjohtaja
Kirsi Rontu
Viestintäjohtaja
Vivikka Richt
KOKEVA-hanke
Kirkkopalvelut
Ikäarvokas-hanke

Kutsu huhtikuun kokoukseen

Vanhustenviikko 4.-11.10.2020
"Onni on vanheta"
Vantaan vanhusneuvosto

Työryhmä
Jussi Särkelä

Kutsu johonkin kokoukseen

Palveluasuminen

Kristallikartano,
Niittynummi,
Esperi

Tutustutaan joihinkin
keravalaisiin hoivakoteihin

Kutsu helmi-/maaliskuun
kokoukseen
Vanhusneuvoston edustajat
KOKEVA-ohjausryhmässä ja
HOKSAUTA MINUT-hankkeessa:
Nea Kivistö ja Heikki Manninen

