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Toimintakertomus 2015
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 kokoukset:
26.1. 2015
Joukkoliikennesuunnitelma, toimintakertomus 2014, toimintasuunnitelma
2015, tiedottaminen.
19.3.2015 avoin kokous
Toimintasuunnitelman 2015 hyväksyminen, Keskuskenttä ja
lähiliikuntapaikkasuunnitelmat, ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyn
keskimääräiset odotusajat Rovaniemellä, avointa keskustelua.
5.5.2015
Seniori Kaste-hankkeen esittely, yhteiskokous Sodankylän ja Ranuan
vanhusneuvostojen kanssa, osallistuminen Seniori-Messuille 2015, Potkurin
yhteistapahtumien varaukset kaudelle 2015-2016.
19.5.2015
Vanhusneuvostojen tapaaminen Potkurissa.
Esittelykierros. Sodankylän vanhusneuvosto oli estynyt. Johanna Lohtander piti
alussa pienen puheenvuoron. Tutustuminen ikäihmisten
avopalvelukeskukseen, Nestori-neuvontaan, Taukopirtti- ja
muistitupatoimintaan. Maija Kaikkonen kertoi palveluohjauksen toiminnasta.
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1.6.2015
Potkurin käyttö ja varaustilanne toimintakaudelle 2015-2016, palaute
yhteiskokouksesta Ranuan vanhusneuvoston kanssa, Eläkeläisten virikekortti,
Lausuntopyyntö Potkurin käyttömaksujen päivityksestä, Vanhustenviikko,
Syksyn kokoukset, toimintasuunnitelman tarkennus.
7.9.2016
Palvelulinjat, Ikäosaamiskeskus ja kotikuntoutustoiminta, virikekortti,
toimintasuunnitelman 2015 päivitys, seniorimessujen terveiset, Rovaniemen
kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma siirrettiin seuraavaan kokoukseen,
vanhustenviikon ohjelmarunko.

16.10.2015
Toimintasuunnitelman päivitys, Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn
kehittämissuunnitelma, vanhustenviikon arviointi siirrettiin seuraavaan
kokoukseen, seuraavat kokoukset.
11.12.2015
Vanhusneuvoston esittely- ja tukitoimintojen siirtyminen osaksi kaupungin
asukastoimintaa, Aloite puistojumppaa eläkeläisille, toimintasuunnitelman
2016 päivitys, vanhustenviikon arviointi, ikääntyneiden sosiaalipalveluihin
pääsyn keskimääräiset odotusajat Rovaniemellä, kevään 2016 kokousajat,
aloite Potkurin aulaemäntä.

Työvaliokunnan kokoukset:
19.1.2015
Toimintakertomuksen 2014 päivittäminen, toimintasuunnitelman 2015
valmistelua, potkurin pysäköintiajat, kevään 2015 kokoukset.
4.2.2015
Toimintasuunnitelma 2015.
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16.6.2015
Vanhusten viikkoa valmisteleva työryhmä
7.8.2015
Vanhustenviikon pääjuhlan suunnittelu, Seniorimessut, palvelulinjat.
9.11.2015
Suunnitelman tilanne, muutokset ja ohjausryhmän evästeet suunnitelman
jatkotyöstämiseen. Lausuntokierrokselle.

Vuoden 2015 tapahtumia olivat:
 Ranuan vanhusneuvoston vierailu Rovaniemen vanhusneuvostossa
19.5.2015
 Seniorimessut 5.-6.9.2015
 Potkurin ja vanhusneuvoston esittely messuilla
Seniori-Messut järjestettiin Rovaniemellä 5.-6-9.2015 Santa Sportissa.
Messuilla oli vähemmän esille asettelijoita kuin ennen. Vanhusneuvosto
ja Potkuri olivat esillä messuilla ja herättivät paljon kiinnostusta. Nestorin
toiminnan esittely ja palveluohjaajien läsnäolo koettiin hyvänä. Edelleen
on kehitettävää sisällön suunnitteluun ja työnjakoon liittyen.
 Vanhusten viikko 4. – 9.10.2015
 4.10. vanhusneuvoston järjestämä tapahtuma Tulevaisuutta
rakentamaan!
Vanhustenviikon tapahtumiin osallistui yhteensä n. 1420 henkilöä, josta
sukupolvien Hauskoihin Hyvinvointihulinoihin peräti 408 osallistujaa.
Tapahtumatarjonta on runsasta syysaikaan Rovaniemellä, mikä voi olla
osasyynä siihen, ettei osallistujia riitä kaikkiin tapahtumiin. Yleensä
ottaen annettu palaute oli positiivista, mutta joidenkin tapahtumien
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osalta ohjelman uudistaminen sekä kaikkiaan vanhustenviikon
tiedottamisen tehostaminen on tarpeen.
Liitteenä kerätyt palautteet.
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