Hämeenlinnan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2019
Tausta
Hämeenlinnan kaupunginhallitus on asettanut Vanhusneuvoston toimikaudeksi 20182021. Se on yksi kansalaistoiminnan muoto ja kaupungin sekä ikäihmisten järjestöjen
että asukkaiden välinen linkki, jonka tehtävänä on tuottaa kehittämisideoita palvelujen
järjestämiseen sekä välittää palautetta niiden laadusta. Neuvostoa tulee
lakisääteisenä toimielimenä kuulla ikäihmisen asioiden valmistelussa ja saadun
palautteen jatkoprosesseissa.
Kaupunginhallitus on vahvistanut neuvoston uuden toimintasäännön 9.12.2017. Siinä
määritellään neuvoston toiminnan periaatteet ja toimintamallit sekä – resurssit.

Keskeiset tehtävät v. 2019, täydentyvät vuoden kuluessa.
1. Vanhusneuvosto tukee Hämeenlinnan kaupungin strategiaa painottaen ikäihmisten
näkökulmaa
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa määritellään toiminnan arvot:
yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys, asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys, luovuus ja
rohkeus sekä kestävä elintapa.
Kaupunki on hyvinvointia edistävä, jossa on aktiiviset kansalaiset ja jossa toimitaan
niin, että





hämeenlinnalaisten hyvinvointi- ja terveyserot pienevät
aktiiviset ja osallistuvat hämeenlinnalaiset edistävät yhteistä hyvinvointia ja
kuntalaisten terveyttä
oikein mitoitetut peruspalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin
tavoitteiden toteuttajina ovat yhteisesti sovitut toimeenpano-ohjelmat

Vanhusneuvosto tukee näiden tavoitteiden saavuttamista ja toteutumista.

2.Vanhusneuvosto osallistuu aktiivisesti kaupungin hyvinvointisuunnitelman tekemiseen.
Kokonaisuus sisältää yhtenä osana suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi.
Kaupungin on vanhuspalvelulain mukaan laadittava suunnitelma toimenpiteistään
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja
omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Edellinen suunnitelma päättyi
valtuustokauden vaihtuessa kesäkuussa 2017. Uusi laaditaan osana kaupungin
hyvinvointikertomusta/suunnitelmaa.
Suunnitelman sisältö on seuraava:
1. arvioidaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tila
2. määritellään tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja
palvelujen kehittämiseksi
3. määritellään toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta ja
arvioidaan voimavarat, jotka tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseksi
4. määritellään eri toimialojen vastuu toimenpiteiden toteuttamisessa

5. määritellään yhteistyön toteuttamistavat eri tahojen kanssa
Vanhusneuvosto osallistuu aktiivisesti erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevan
suunnitelman tekemiseen ja sen toteutumisen arviointiin suunnittelun kaikissa
vaiheissa yhdessä kaupungin eri toimijoiden kanssa.

3. Vanhusneuvoston muita keskeisiä tehtäviä v. 2019












seuraamme laajasti ikääntyvälle väestölle tärkeiden palveluiden toteutumista,
terveydenhoitopalvelut, julkinen- ja palveluliikenne
tarkkailemme erityisryhmien hoidon- ja hoivan kehitystä esimerkkinä muistisairaat
osallistumme ikäihmisten hyvinvoinnin kehittämishankkeisiin mm. ravinnon ja liikunnan
osalta
jatkamme palvelutalojen kummitoimintaa nostaen esiin valmiussuunnittelun (vrt.
hellejaksot)
osallistumme aktiivisesti OmaHäme-yhteistyöhön sote- ja maakuntavalmistelussa
osallistumme maakunnalliseen ikääntyneen väestön asumisen kehittämisen
suunnitteluun
jatkamme kiinteää vuorovaikutteista yhteistyötä kaupungin eri toimielimien sekä
ikäraadin kanssa
pidämme tiiviisti yhteyttä ikäihmisen järjestöihin, kolmannen sektorin toimijoihin, SILTAverkostoon sekä seurakuntiin
rakennamme toimivan ja vuorovaikutteisen viestintäsuunnitelman
täydennämme vanhusneuvoston toimintakertomusta lisäten siihen
vaikuttavuusarvioinnin
ajankohtaistehtävät
o Rengon Attendo palvelutalon toteuttamisen ja käyttöönoton seuranta
o Lammin hyvinvointikeskuksen rakentamisen seuranta
o Vanhustenviikko 2019, suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen
o

Vanhusneuvosto kokoontuu toimintasääntönsä mukaisesti 6-8 kertaa vuodessa. Neuvoston
työjaosto ja sihteeri valmistelevat kokousasiat tavoitteena keskittyä ns. kärkihankkeisiin sekä
ajankohtaisasioihin. Neuvostolle annetaan kokouksissa riittävä informaatio ajankohtaisten
asioiden tilasta sekä varataan aikaa keskusteluihin. Tarpeen mukaan jäsenille viestitään myös
heidän s-posteihinsa.
Kaupungin kotisivuilla on neuvoston kokousmuistot ja muuta ajankohtaista asiaa.

Vanhusneuvosto päättää toimikauden 2018-2019 kokousajankohdista ja mahdollisista muista
tapaamisista.

