Ikäihmisten neuvosto
Toimintasuunnitelma 2021

YLEISTÄ NEUVOSTON TOIMINNASTA
Ikäihmisten neuvoston toiminta perustuu vanhuspalvelulakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 11 § (10.4.2015/416).
Raumalla Ikäihmisten neuvoston toiminnassa ovat mukana eläkeläisjärjestöjen edustajat sekä
kaupunginhallituksen edustaja, sosiaali- ja terveyspalveluista vanhuspalvelujohtaja sekä sihteeri.
Ikäihmisten neuvosto vaikuttaa aktiivisesti raumalaisia ikäihmisiä koskevissa asioissa, kiinnittää
huomiota ikääntymiseen, hyvinvointiin sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa. Neuvosto toimii
kanavana aloitteiden esittelyssä päätöksentekijöille sekä seuraa aktiivisesti iäkkään väestön
elinoloihin ja palveluihin liittyvää kehitystä.
Ikäihmisten neuvoston tärkeät aihealueet ovat raumalaisten ikäihmisten palvelujen turvaaminen.
Liikkuminen, asioiden tavoitettavuus, lähipalvelujen turvaaminen → näihin liittyvä suunnittelu ja
kehityksen seuranta sekä kannanotto. Voimaa vanhuuteen hankkeesta (liikuntaraati ja muut siihen
liittyvät toiminnat) tiedottaminen neuvoston edustamille tahoille.
Kokouksia pidetään 4−8 kertaa vuodessa.
Työvaliokunta valmistelee neuvoston kokouksessa käsiteltävät asiat. Työryhmät perustetaan
tarvittaessa. Kokouspaikkoina käytetään mahdollisuuksien mukaan vanhuspalvelujen eri yksiköitä,
kylätaloja ja kaupungin tiloja. Tavoitteena on jalkauttaa neuvoston toimintaa lähemmäs
perusyhdistyksiä koko Rauman alueella. Ikäihmisten neuvoston kokousten, tilaisuuksien ja
tapahtumien yhteydessä pyritään järjestämään ikäihmisille kuulemistilaisuuksia.

TOIMINNAN TAVOITTEET


Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä kaupungin virkamiesten, päättäjien sekä kaikkien
eläkeläisjärjestöjen ja muun kolmannen sektorin kanssa.



Lisätään yhteistyötä Palvelutorin kanssa järjestämällä vuoden 2021 aikana kaksi
palvelupäivää ja kolme muuta tapahtumaa. 11.2. palvelupäivä ”Ystävänpäivä”
teemaisena, mediatapahtuma 2/2020 Rauman kaupungin hankkeista, 11.5.
”Kuntotrapuilla” −tapahtuma Lapissa, 15.9. terveysliikuntamessut sekä 17.11.
Marrastanssit.



Jatketaan vuonna 2018 aloitettuja tutustumiskäyntejä kaupungin omiin, sekä muihin
yksityisiin vanhuspalveluiden yksikköihin (aloite 10.4.2018). Tutustutaan lähikuntien
vanhusneuvostojen toimintoihin.



Seurataan kotona tapahtuvaa hoitoa.



Seurataan ikäihmisten asumiseen liittyviä seikkoja.



Seurataan erityisesti vapaaehtoistyön osuutta vanhusten hyvinvoinnin turvaamiseksi.



Seurataan aktiivisesti Kaunisjärven hyvinvointikeskushankkeen etenemistä sekä sinne
suunnitellun ikäihmisten neuvolan toteutumista hoidon saatavuudessa sekä
omaehtoisessa terveystarkastukseen hakeutumisessa.



Tehdään Ikäihmisten neuvoston toimintaa tutuksi perusjärjestöille, tiedotusvälineille ja
yhteistyökumppaneille, joilta odotetaan palautetta siitä, mitkä asiat koetaan keskeisiksi
asioiksi yhteisessä toiminnassa ja, mitä neuvostolta odotetaan.



Järjestetään tarvittaessa kyselyjä aiheista, joita perusjärjestöt toivovat neuvoston
käsittelevän. Lisätään yhteistyötä Vammaisneuvoston kanssa. Jatketaan ja kehitetään
neuvoston omaa työryhmätyöskentelyä.



Seurataan Seniorirannekkeen käyttöä ja kehittämistä laajemmalle toiminnalle.



Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Satakunnan vanhusneuvoston
koulutustilaisuuksiin ja työseminaareihin sekä valtakunnallisiin yhteistyöhankkeisiin ja
−tilaisuuksiin.



Seurataan yhteiskunnallisten muutosten ja muun muassa Vahva ja vakaa Rauma
−talousohjelman vaikutuksia ikäihmisten arkeen ja palveluihin. Seurataan vuosittaisen
toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelua sekä toteutumista. Seurataan
alueellisen Sote-järjestelmän kehittymistä erityisesti vanhuspalveluiden osalta.



Seurataan edelleen Seniorikylä –hankkeen etenemistä. Seniorikylä on Ikäihmisten
neuvoston vuonna 2018 esittämä kannanotto valtuustokaudelle (->2021).



Tehostetaan tiedottamista ja kehitetään toimintamuotoja neuvoston toiminnan
tunnettavuuden edistämiseksi sekä yleisölle että päättäjille. Jatketaan vuonna 2020
aloitettua yhteistyötä eri media –toimijoiden kanssa. Tavoitteena on muun muassa
Raumalainen lehdessä ”Omat jutut” –palstalla tiedottaa neuvoston aikaansaannoksista
vähintään neljä kertaa vuodessa sekä Rauma –lehdessä (kaupungin tiedotuslehti)
tiedote neuvoston toiminnasta alku- ja loppuvuodesta.

Toimintasuunnitelmasta sekä -kertomuksesta tiedotetaan Rauman kaupungin nettisivuilla.
https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/ikaihmisten neuvosto.

HUOMAUTUS!
Koronatilanteen vuoksi on muutosmahdollisuus olemassa tilaisuuksien järjestämiseksi.
Tilaisuuksien peruuntuessa on suunnitelmassa jalkautua kaupungin eri asuinalueille pienryhmissä,
noudattaen kaupungin ohjeistusta kokoontumissuosituksista. Tilaisuuksien järjestämisessä
noudatamme ajatusta konkreettisuudesta toteuttaa suunnitelmaamme edes pieni muotoisesti.

TALOUSARVIO
Rauman kaupungin talousarvioon on varattu määräraha vuoden 2021 Ikäihmisten neuvoston
toiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

