Kaupunginhallitus 15.2.2013 §64
Vanhusneuvoston toimintasäännön vahvistaminen ja edustajien nimeäminen kaudelle
2013 – 2016
Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander:
Kaupunginhallitus on asettanut Ikäihmisten neuvoston 1.1.2006 alkaen perusturvalautakunnan esityksestä 6.9.2006 (129 §).
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tulee voimaan 1.7.2013. Lain mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Lain 5 § mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi
sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja
kehittämiseksi. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Vanhusneuvosto on otettava mukaan tämän lain tarkoittaman suunnitelman valmisteluun ja arviointiin. Lisäksi neuvostolle on annettava muutoinkin
mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun
ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvin voinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.
Ikäihmisten neuvosto on kokouksessaan 15.01.2013 käsitellyt ja hyväksynyt tarkistetun toimintasääntöesityksen.
Liite 1. Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston toimintasääntö
Neuvosto esittää Ikäihmisten neuvoston nimen muuttamisesta vanhusneuvostoksi ja
neuvoston toimintakaudeksi valtuustokautta. Tarkistetussa toimintasäännössä esitetään muutoksia vanhusneuvoston varsinaisten jäsenten määrään ja puheenjohtajan
nimeämismenettelyyn. Toimintasäännön tehtävissä on huomioitu voimaan tulevan
lain sisältö. Teknisenä sihteerinä toimii hallintopalveluista nimetty sihteeri ja lisäksi
vanhusneuvostoon kuuluu yksi osastonjohtajan nimeämä viranhaltijaedustaja hyvinvointipalvelujen alueelta.
Kaupunginhallitus päätti 4.2.2013 palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Rovaniemen eläkeläisyhdistysten yhteistyöjärjestö on pitänyt uuden kokouksen 8.2.2013.
Liite 2. Rovaniemen Eläkeläisten yhteisjärjestö ry:n esitys
Esitys Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala:
Kaupunginhallitus päättää, että
Ikäihmisten neuvoston nimi muuttuu vanhusneuvostoksi
Vahvistaa vanhusneuvoston tarkistetun toimintasäännön (liite1)
Nimeää Rovaniemen Eläkeläisten yhteisjärjestö esittämät kuusi (6) jäsentä ja
heille varajäsenet (liite 2)
Valitsee puheenjohtajan järjestöjen esittämistä edustajista
Valitsee edustajan ja varaedustajan vanhusneuvostoon vuosille 2013 – 2016
Pyytää perusturvalautakuntaa, teknistä lautakuntaa ja vapaa-ajanlautakuntaa
nimeämään edustajansa vanhusneuvostoon
Osoittaa Ikäihmisten neuvoston toimintaan 3500 € /vuosi toimikaudelle

-

Neuvoston jäsenille korvataan kokouspalkkiot ja muut kokouksista aiheutuvat kulut kaupunginvaltuuston hyväksymän palkkiosäännön mukaisesti

Kaupunginhallitus 15.2.2013,
Aatos Nätynki esitti, että Raija Arvola Sydänyhdistyksestä nimetään vanhusneuvostoon.
Puheenjohtaja totesi, että Aatos Nätyngin esitys kannattamattomana raukeaa.
Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan esityksen mukaisesti
ja nimesi vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Antti Palokankaan. Kaupunginhallitus
päätti valita neuvostoon kaupunginhallituksen edustajaksi Maarit Airaksisen ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Marjo Rundgrenin.

Lisätietoja

vanhustyön johtaja Johanna Lohtander
puh 016 322 8031
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Täytäntöönpano:
Ote: em. lautakunnat, Rovaniemen eläkeläisyhdistysten yhteistyöjärjestö, Johanna
Lohtander

Liite 1

ROVANIEMEN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ
1. Rovaniemen kaupungin vanhusneuvosto toimii rovaniemeläisten vanhusten puolestapuhujana ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnallisessa päätöksenteossa ja edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis- ja
vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa.
2. Kaupunginhallituksen valitsemaan vanhusneuvostoon kuuluu 10 varsinaista jäsentä. Rovaniemen Eläkeläisten Yhteistyöjärjestö esittää 6 jäsentä, jotka edustavat
eri järjestöjä tasapuolisesti ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee puheenjohtajan järjestön edustajista. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus, perusturva-, tekninen- ja vapaa-ajan lautakunta valitsevat kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaiset varajäsenen. Teknisenä sihteerinä toimii hallintopalveluista nimetty sihteeri. Lisäksi vanhusneuvostoon kuuluu hyvinvointipalvelujen alueelta yksi (1) osastonjohtajan nimeämä viranhaltijaedustaja.
3. Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokauden pituinen.
4. Tehtävät
Edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa
Seuraa vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella.
Osallistuu osaltaan vanhusten ja ikääntyneen väestön palvelujen suunnittelutyöhön ja palvelujen arviointiin kaupungin alueella.
Edistää ikääntyneen väestön selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.
Seuraa ikäihmisen näkökulmasta kunnan päätöksen tekoa erityisesti heille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden
saatavuuden parantamiseksi.
Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja liikennejärjestelyt soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille
ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.
Kutsuu kaupungin alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen edustajat
yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen, jossa käsitellään ikäihmisiä koskevia asia- ja
toiminta-aloitteita.
Valmistelee toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä laatii toimintakertomuksen.
Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.

Liite 2
Rovaniemen Eläkeläisten Yhteisjärjestö ry

Hallituksen kokous 3/2013
Perjantai 8.2.2013 Potkuri
Kaupunginhallitukselle esitettävät Rovaniemen Vanhusneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet:

YHDISTYS

JÄSENIÄ EHDOKAS

VARA

Eläkeliiton Rovaniemen yhdistys ry

862

Leena Jakkula

(Tuula Melaranta)

Rovaniemen Eläkeläiset ry

243

Kaarina Kapraali

(Helene Ainasoja, Rovaniemen
Eläkeläiset 2000 ry, 68 jäsentä)

Valton Eläkkeensaajat VES ry

230

Seppo Alaraudanjoki (Anja Eskelinen, Rovaniemen
Seudun Ruskayhdistys, 113 jäs.)

Eläkeliiton Yläkemijoen yhdistys ry

138

Juhani Inkeröinen

(Erkki Moilanen, Kemi Oy:n
Metsäosaston eläkeläiset 24 jäs.)

Rovaniemen Seudun Eläkkeensaajat ry 121

Antti Palokangas

(Sakari Pakkanen VRELeläkeläiset ry, 108 jäsentä)

Kansalliset Seniorit ry

Raili Kerola

(Sylvi Kähkönen, Pirteät eläkeläiset, 26 jäsentä)

113

_

______

Vanhusneuvostoon valitut jäsenehdokkaat varamiehineen edustavat laajasti eläkeläisjärjestöjä. Mukana
ovat kaikki Rovaniemen Eläkeläisten Yhteisjärjestö ry:n (REY:n) jäsenjärjestöt sekä yksi näiden
ulkopuolelta (varajäsenehdokas Tuula Melaranta).
Rovaniemen kaupungin edellisen ikäihmisten neuvoston jäsenten sekä vanhustyön henkilöstön taholta
on esitetty toivomus, että uudessa vanhusneuvostossa olisi edustettuna myös REY:n ulkopuolelta
henkilö, joka tuntee vanhusten oloja ja tarpeita. Tuula Melaranta on eläkeläinen, joka on pitkään
vetänyt Rovaniemen seurakunnan vanhustenkerhoja sekä Lapin Kipupotilasyhdistys ry:n
vertaistukiryhmiä. Hän asuu Rovaniemen Marraskoskella ja edustaa näin kaupungin etäisten osaalueiden ihmisiä, joiden olosuhteet poikkeavat keskikaupungin asukkaiden olosuhteista. Mikäli hänen
kohdallaan tarvitaan mainintaa taustajärjestöstä, se on Lapin Kipupotilasyhdistys ry, kotipaikka
Rovaniemi ja jäsenistö eläkeläisiä, lukumäärä 94.
Puheenjohtajaksi Vanhusneuvostoon REY:n hallitus ehdottaa yksimielisesti Antti Palokangasta.
Rovaniemellä 8.2.2013
Leena Jakkula
Rovaniemen Eläkeläisten Yhteisjärjestö ry puheenjohtaja
040 575 12 77
leena.jakkula@pp.inet.fi

