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Toimintakertomus 2016
Vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan Rovaniemen kaupungin
vanhusneuvosto toimii rovaniemeläisten vanhusten puolestapuhujana ja
edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnallisessa
päätöksenteossa ja edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis- ja
vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa.
Vanhusneuvoston jäseninä ovat kaudella 2016 toimineet:
Antti Palokangas (pj.), Leena Jakkula, Kaarina Kapraali, Seppo Alaraudanjoki,
Juhani Inkeröinen, Raili Kerola, Maarit Airaksinen, Jaana Kupulisoja, Eini Marja
Tennilä, Raija Kivilahti.
Vanhusneuvoston kokoukset:
15.1.2016
Vanhusneuvoston lausunto esittely- ja tukitoimintojen siirtymisestä osaksi
kaupungin asukastoimintaa, alueiden tarpeiden kuuleminen, kevätkauden
toimintasuunnitelman valmistelu.
19.2.2016 Tennilän kylätalolla
Toimintasuunnitelman tarkastus, kevään kokoukset, vierailu Sodankylään,
apteekkipalvelut alueilla/kylillä.
18.3.2016
Terveyskeskuksen ajanvaraus, palveluasuminen, vanhusneuvoston lausunto
esittely- ja tukitoimintojen siirtymisestä osaksi kaupungin asukastoimintaa,
valtuustoaloite eläkeläistilojen aulaemännän työsuhteen jatkamisesta, ruuan
jakelun kustannukset, vanhustenviikon suunnittelu, Potkurin ensi
toimintakauden varausprosessin käynnistäminen, Rovaniemen kaupunki haluaa
syventää kumppanuutta järjestöjen kanssa, vanhustekotunnustuksen
työryhmän käynnistäminen.
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15.4.2016
Terveyskeskuksen ajanvaraus (Paula Reponen kertomassa asiasta), Potkurin
ajanvaraus, Sodankylän vierailun suunnittelu, vanhustekotunnustus 2016 ja
vanhustenviikko.
8.8.2016
Syksyn kokousajat, Vanhustenviikko, talousarvio, vanhusneuvoston edustajien
valinta ikäihmisten palvelujen kehittämisen työrukkasiin, avoin kirje
vanhusneuvoston nimissä postin palveluista.
28.9.2016
Vanhustekotunnustuksen saaja 2016. Vanhustekotunnustuksen saajaksi
valikoitui yleisön tekemistä 35 ehdotuksesta sisäratakävely. Aloitteen ja
toteutuksen sisärataliikuntaan on tehnyt Leena Jakkula, jolle
vanhustekotunnustus 2016 (700€) luovutettiin maanantaina 3.10.2016
vanhustenviikon tilaisuudessa kaupungintalolla.
11.10.2016
Vanhustenviikon palaute, vuoden 2017 suunnittelu ja budjetti, vuoden 2017
painopisteeksi Suomi 100 vuotta, kevätjuhlan valmistelu, perusturvan toimialan
yhdenvertaisuussuunnitelman lausunto vanhusneuvostolta, liikuntapoliittisen
ohjelman lausunto vanhusneuvostolta.
29.11.2016
Lausunnot liikuntapoliittiseen ohjelmaan ja yhdenvertaisuusohjelmaan,
vanhusneuvoston vuosikello, vuoden 2017 kokousajat.
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Työvaliokunnan kokoukset:
29.1.2016
Seniorimessut 2016, alueiden tarpeiden kuulemistilaisuus, kevätkauden
toimintasuunnitelman valmistelu, budjetti, vanhustekotunnustus, vierailu
toisessa vanhusneuvostossa (Sodankylä).
13.5.2016
Vanhustenviikkoa valmistelevan työryhmän kokoontuminen. Käytiin läpi
ohjelmaehdotuksia.
10.6.2016
Vanhusten viikkoa valmisteleva työryhmä. Vanhustenviikon ohjelmien
suunnittelu, vanhustekotunnustus, budjetti.
8.8.2016
Postin tilanne, syksyn kokousajat, vanhustenviikko, ensi vuoden suunnittelu,
toimintasuunnitelma, jouluruoka.
28.9.2016
Vanhustekotunnustuksen saaja 2016.
Vuoden 2016 tapahtumia olivat:
 Jalkautuminen kylille. Pidettiin kokous Yläkemijoella, Tennilän kylätalolla.
Varsinaisen kokouksen jälkeen pidettiin kuulemistilaisuus alueen
asukkaille. Kuulemistilaisuudessa kirjatut asiat liitteenä (Liite 1).
 Sodankylän vierailu 16.5.2016. Liitteenä raportti vierailusta (Liite 2).
 Vanhusten viikko 2. – 9.10.2016
 2.10. Yhteinen päiväjuhla/Konsertti Korundissa
 4.10 Ikäihmisten palvelujen uudet tuulet – tapahtuma sekä
vanhustekotunnustuksen 2016 jako.
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 Vanhustenviikon tapahtumiin osallistui annetun palautteen perusteella
(kaikki eivät ole kävijämäärää ilmoittaneet) yhteensä n. 750 henkilöä,
josta konsertti keräsi noin 200 kuulijaa. Konsertti koettiin mukavammaksi
kuin perinteinen juhla puheineen. Kirjaston kaikki varattavat atk-klinikan
ajat täyttyivät. Kävijöitä oli 29. SenioriSurf-päivä koettiin olleen
vilkkaampi aikaisempina vuosina, jolloin tapahtuma oli
Revontulessa/Sampokeskuksessa. Seurakunnan kävijämäärää karsi
kaiketi kirkon piharemontti ja tietyö, jotka tekivät seurakuntasaliin
pääsyn vaikeaksi. Paikalla oli 120 osallistujaa. Jokkakallion avoimet ovet
onnistui loistavasti. Kuriton koululuokka näytelmä keräsi peräti 92
henkilöä. Liitteenä kerätyt palautteet.
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