Suonenjoen kaupunki
Ikäihmisten neuvosto

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
Yleistä
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (ns. Vanhuspalvelulaki) tuli voimaan 1.7.2013. Lain myötä vanhusneuvostot tulivat
lakisääteisiksi vuoden 2014 alusta. Lain mukaan vanhusneuvosto neuvosto on otettava mukaan entistä
vahvemmin, kun ikääntyneiden asioita valmistellaan kunnassa. Vanhusneuvoston on oltava mukana
valmisteltaessa kunnan suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi sekä arvioitaessa palvelujen laatua
ja riittävyyttä. Neuvostolla tulee myös olla riittävät toimintaedellytykset eli määräraha toimintaansa varten,
sillä tulee olla toimintasuunnitelma ja talousarvio ja sen on annettava toimintakertomus
kunnanhallitukselle.
Suonenjoella vanhusneuvosto on toiminut vuodesta 2000 alkaen. Vanhusneuvosto muutti nimensä vuonna
2005 Ikäihmisten neuvostoksi. Neuvoston tärkeänä tehtävänä on edistää ikääntyneiden
vaikutusmahdollisuuksia kaikilla kunnan toimintasektoreilla. Vaikuttaminen on erityisen tärkeää
asuinalueiden suunnittelussa ja esteettömän liikkumisen mahdollistamisessa julkisissa tiloissa ja
lähiympäristössä: ulkoilureitit, kävelytiet, suojatiet.
Toiminta
Vuoden 2015 alussa aloittaa kaksivuotis- toimikautensa uusi ikäihmisten neuvosto, jonka kaupunginhallitus
nimeää eläkeläisjärjestöjen, seurakunnan, hallintokuntien, sekä veteraaniasiain neuvottelukunnan
edustajista. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää kaksi edustajaansa neuvostoon. Kaikille varsinaisille jäsenille
nimetään myös henkilökohtaiset varajäsenet.
Ikäihmisten neuvosto kokoontuu vuoden aikana neljä kertaa. Neuvosto seuraa kaupungin toimintaa
ikääntyneiden palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä arvioinnissa. Neuvosto antaa lausuntoja
tärkeiksi katsomissaan asioissa ja on mukana Suonenjoen kaupungin ikääntyneen väestön
hyvinvointiohjelman vuosille 2015-2017 seurannassa.
Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. Neuvosto on mukana Sisä-Savon kansalaisopiston
vaalipaneelissa. Lisäksi osallistutaan Suonenjoen kaupungin 145 juhlavuoden tapahtumiin ja Ikäihmisten
viikon tapahtumien järjestämiseen lokakuussa 2015.
Eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunta on tärkeä linkki neuvoston toimintaan, sillä sitä kautta saadaan
tietoon asioita, jotka tulisi ottaa käsiteltäväksi. Ikäihmisten neuvosto voi pyytää asiantuntijoita eri
sektoreilta kokouksiinsa sekä vierailla eri palveluja tuottavissa yksiköissä/yrityksissä. Neuvosto osallistuu eri
koulutustilaisuuksiin ja Pohjois-Savon liiton ikäihmisten valtuuskunnan järjestämiin seminaareihin. Vuonna
2015 osallistutaan Vanhustyön Keskusliiton järjestämille Hyvä Ikä- messuille.
Neuvosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen –valtuustolle, että neuvoston jäsenille maksettaisiin
kokouspalkkiot ja matkakorvaukset (lukuun ottamatta viranhaltijoita, jotka ovat neuvostossa virkansa
puolesta työaikana). Ikäihmisten neuvoston talousarvioesitys vuodelle 2015 on liitteenä. Talousarvion
loppusumma on 10 000 €.

