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ESIPUHE

Suomi 100 -vuoden teema YHDESSÄ on Järvenpään eläkeläisneuvoston toiminnan lähtökohtana
toimintakautena 2017-2019.

Eläkeläisneuvoston toimintaa säätelee sekä vanhuspalvelulaki että kuntalaki. Nämä velvoittavat
eläkeläisneuvostoa laaja-alaiseen, koko kaupunkiorganisaation kattavaan ja verkottuneeseen toimintaan, jossa tarvitaan monenlaisia ja jatkuvasti uudistuvia toimintamuotoja ja osallistumista.
Eläkeläisneuvosto toimii vanhuspalvelulakiin, kuntalakiin ja Järvenpään kaupungin uudistettuun
hallintosääntöön perustuen kaupunginhallituksen nimeämänä vaikuttamistoimielimenä vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston rinnalla.
Luottamushenkilöt ja virkamiehet sekä johtavat toimihenkilöt ovat tärkeitä kumppaneita ikäihmisten
asioita kehitettäessä ja palveluja parannettaessa. Yhteistyöverkostossa toimii myös eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistykset, paikallinen yrityselämä, koulut ja seurakunnat.
Eläkeläisneuvoston oman osaamispääoman ja sitoutumisen lisäämiseksi tärkeässä roolissa ovat
kokousten yhteydessä järjestettävät aamukoulut, kehittäjäyhteisötoiminta, kuntalaisille suunnatut
tilaisuudet ja iltapäiväseminaarit sekä kaupungin tarjoamat koulutukset.
1. 6. 2017 toimintansa aloittanut eläkeläisneuvosto on käsitellyt syyskautta 2017 koskevan toimintasuunnitelman 6. 9. 2017 pitämässään kokouksessa.
2

ELÄKELÄISNEUVOSTON

LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTAINEN

TEHTÄVÄ

Vanhuspalvelulaissa eli laissa (28. 12. 2012/980 ja muutokset) ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista säädetään vanhusneuvostosta (§11

10.4. 2015/416).
"Kunnan vanhusneuvostosta säädetään kuntalain (410/2015) 27 §:ssä). Vanhusneuvosto on otettava mukaan tämän lain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun
ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin."
Kuntalaissa (10. 4. 2015/410 § 27) vanhusneuvostosta

on säädetty seuraavaa:

"Ikääntyneen väestön osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedelly(yksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa
palvelujen kannalta."
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ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTAKAUSI, ASEMOINTI JA KOKOONPANO

Järvenpään kaupunginhallitus on nimennyt 19. 6. 2017 pitämässään kokouksessa Järvenpään eläkeläisneuvoston. Sen toimintakausi on 2017-2019.

Eläkeläisneuvosto on lakisääteinen vaikuttamistoimielin nuorisovaltuuston ja vammaisneuvoston
rinnalla. Kaupunginhallitus ei ole toistaiseksi tehnyt päätöstä eläkeläisneuvoston 2013-2017 tekemästä esityksestä saada läsnäolo-ja puheoikeus kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa. Kaupunginhallitus päätti 19. 6. 2017 vastauksena eläkeläisneuvoston esitykseen sen asemasta
ja asemoinnista todeta, että kaikkien lakisääteisten vaikuttamistoimielinten osalta asiaa tarkastellaanja valmistellaan kokonaisuutena ja yhtäläisenä myöhemmin päätettäväksi.

Eläkeläisneuvoston jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri
Kaupunginhallitus nimesi eläkeläisneuvostoon valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistysten esityksestä jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Varsinainen jäsen

Paikallisyhdistys
Eläkeliiton Järvenpään Yhdistys ry

Henkilökohtainen varajäsen

Raili Honkavuo
Veikko Laine

Järvenpään Eläkeläiset ry

Pentti Kangas
Pentti Storm

Järvenpään Eläkkeensaajat ry

Armo Puustinen

Seppo Fahlström

Järvenpään kansalliset seniorit ry

Leena Peltosaari

Jukka Virkki

Järvenpään kansalliset seniorit ry

Pekka Raittila

Matti Kuortti

Keski-Uudenmaan senioriopettajat ry

Leena Vuorialho

Liisa Kumpulainen

Keski-Uudenmaan

Työkyvyttömyyseläkkeensaajat ry

Kaija Jaukkari

Toini Helenius

Träskändä Seniorer rf

Laila Markelin-Mutanen

Christer Kämpe

Kaupunginhallitus nimesi:
• Eläkeläisneuvoston

puheenjohtajaksi Leena Peltosaaren

• Eläkeläisneuvoston

varapuheenjohtajaksi Armo Puustisen

• Valtuustoryhmien

edustajaksi Ilkka Kujalan.

Sihteerinä toimii verkosto- ja kehittämisasiantuntija Kristiina Laine
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ELAKELAISNEUVOSTON TOIMINTA- AJATUS JA TOIMINNAN KESKEISET TAVOITTEET

Toiminta-ajatus

Järvenpään eläkeläisneuvosto edistää omalla toiminnallaan lakisääteisenä, kaupunginhallituksen
nimeämänä vaikuttamiselimenä ikääntyneiden asumis-ja liikkumismahdollisuuksia, hyvinvointia ja
terveyttä sekä hyvää vapaa-aikaa ja osallisuutta.

Toiminnan keskeiset tavoitteet

Järvenpään eläkeläisneuvosto on laatinut yhdessä eläkeläisjärjestöjen kanssa ikäihmisten näkökulmasta keskeiset tavoitteet. Tavoitekokonaisuus on toimitettu luottamushenkilöille sekä johtaville
virkamiehille. Eläkeläisneuvoston tavoitteena on edistää asetettujen tavoitteiden toteutumista yhteistyössä kaupungin henkilöstön, luottamushenkilöiden, eläkeläisjärjestöjen ja eläkeläisneuvoston
muun sidosryhmäverkoston

kanssa.

Tavoitekokonaisuus:

1. EMAL -työ (elinkeino, maankäyttö, asuminen ja liikenne)
mahdollisuuksien luominen monipuolisen ja työllistävän yritystoiminnan sekä ikäihmisten tarvitsemien palveluyritysten synnylle, kehittymiselle ja menestymiselle
ikäihmisille suunnattu riittävä, esteetön ja yhteisöllisyyttä lisäävä asuntotuotanto (ASO vuokra- ja omistusasunnot) palvelujen äärelle
omakotialueiden tiivistäminen, niin, että ikäihmisillä on mahdollisuus saada myydessään rakennusoikeuden lisäämisellä nykyistä parempi hinta asunnostaan uuden kodin hankintaa varten

vanhojen kerrostaloasuntojen esteettömyyden parantaminen ja hissien rakentaminen
paikallis-ja palveluliikenteen kehittäminen edelleen ikäihmisten tarpeita kuunnellen
eläkeläisten edullisen junamatkustamisen turvaaminen, mikäli seuraavalla vaalikaudella
suunnitellaan HSL:ään liittymistä
kotikaupungin kaikinpuolisesta turvallisuudesta huolehtiminen.

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
a. SOTE -uudistukseen vaikuttaminen niin, että laadukkaat, riittävät ja toimivat lähipalvelut ovat
järvenpääläisten käytettävissä (JUST palveluyksikkönä myös uudistuksen jälkeen)
b.

palvelumaksujen

pysyttäminen kohtuullisena

c. omaishoidon kehittäminen niin, että turvataan omaishoitajan jaksaminen
d. tehostetun palveluasumisen kehittäminen nykyistä kodinomaisemmaksi ja asukkaita aktivoivaksi olemassa olevia hyviä käytänteitä hyödyntämällä
e. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallin ja toiminnan kehittäminen niin, että sillä voidaan
edistää lasten, nuorten ja työikäisten lisäksi myös erilaisten ikäihmisten (aktiivit eläkeläiset,
kotipalvelun ja omaishoidon piirissä olevat ikäihmiset sekä tehostetussa palveluasumisessa
olevat vanhukset) hyvinvointia ja terveyttä.
3.

Hyvä vapaa-aika

a. lisääntyvää tarvetta vastaavat, riittävät ja maksuttomat kokoontumis- ja harrastetilat keskeiselIa paikalla eläkeläisyhdistyksille ja muulle ikäihmisten parissa tapahtuvalle vapaaehtoistoiminnalle (tällä hetkellä toiminta on keskittynyt Myllytien toimintakeskukseen ja Seuratalolle)
b. ikäihmisten liikuntaharrastuksiin tarvittavien tilojen ja ulkoliikuntapaikkojen riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus

c. kaupungin tuottamat liikunta- sekä kulttuuripalvelut ja -tapahtumat 50 %:n alennuksella yli 65vuotiaille.

d. kirjastopalvelujen toiminnan turvaaminen riittävien määrärahojen turvin
e. edulliset opiskelumahdollisuudet ja itsensä kehittäminen myös ikäihmisenä.
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TOIMINNAN

PÄÄLINJOJA SYYSKAUDELLA

2017

Valtakunnantason muutosten seuranta ja vaikutusten tarkastelu ikäihmisten näkökulmasta
1. Eläkeläisneuvosto seuraa ikäihmisiä koskevia lainsäädäntömuutoksia, sote- ja maakuntauudistusta sekä uudistuksiin liittyvää paikallistason ennakoivaa toimintaa.
2.

Eläkeläisneuvosto seuraa hallituksen toimintasuunnitelmassa

vuosille 2017-2019 seuraavien

kärkihankkeiden etenemistä ja vaikutuksia paikallistasolla:
• Digitalisoidaan
• Palvelut

julkiset palvelut.

asiakaslähtöisiksi

• Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta
• Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa
• Asumisen

3.

ratkaisut

Eläkeläisneuvosto seuraa eläkeläisliittojen etujärjestö EETUn toimintaa eläkeläisten ja ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi sekä valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry: n edunvalvontatyötä.

Paikallistason toiminta

1. Uuden eläkeläisneuvoston toiminnan käynnistäminen sekä toiminnasta tiedottaminen monikanavaisesti

2.

Keskeisen vaikutuskanavan käyttöönotto, kun kaupunginhallitus on tehnyt asiasta päätöksen:
läsnäolo-ja puheoikeus luottamuselimissä
3. Toiminta luottamushenkilöiden, virkamiesten ja eläkeläisjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa ikäihmisten näkökulmasta asetettujen keskeisten tavoitteiden savuttamiseksi alkaneella valtuustokaudella.

4. Eläkeläisneuvoston edustus työryhmissä ja toimikunnissa
5. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman (lakisääteinen) laadintaprosessiin osallistuminen.
6. Kehittäjäyhteisötoiminnan jatkaminen/ jo alkanut kehittämistyö ja uudet avaukset
7. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen/järjestämisessä mukana olo
8. Vanhustenviikon toteuttaminen yhdessä sidosryhmäverkoston kanssa. Vanhustenviikkoa vietetään 1. -8. 10. 2017 teemalla Ikäpolvet yhdessä - Generationema tillsammans!
9. Ikäihmisten digiosaamisen edistäminen/ senioriosaaja. fi - koulutus
10. KUUMA - kuntien vanhusneuvostojen ja eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajien tapaaminen
Järvenpäässä
Toiminta, edustajat ja osallistujat yksilöidään eläkeläisneuvoston kokouksissa.
Sidosryhmäyhteistyö

Järvenpään eläkeläisneuvosto määrittää toimintansa tavoitteisiin perustuen keskeiset sidosryhmät
ja käynnistää yhteistyön/jatkaa yhteistyötä niiden kanssa toimintakaudella 2017-2019. Hallinto-

sääntöön perustuen yhteistyötä muiden vaikuttajaelinten eli vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston kanssa tiivistetään.
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KOKOUKSET

SYYSKAUDELLA

2017

Eläkeläisneuvosto kokoontuu syyskaudella 2017 kolme kertaa. Kokousten yhteydessä toteutetaan
aamukoulu/ tietoisku. Niihin kutsutaan eläkeläisyhdistysten puheenjohtajat.
Kokous 1.

Keskiviikko 6.9. 2017 klo12-15

JUST, l kerroksen kokoustilat

Kokouksen alussa Tietoiskut/ SOTE

• Seniorineuvonta palveluohjaaja Elina Mattila
• OmaisOiva

• muut

-info Kristiina Laine

mahdolliset ajankohtaiset SOTE -asiat

Kokous 2.

Keskiviikko 25. 10. 2017 klo 8. 30-11. 30

Kokouksen alussa Aamukoulu

Vaahterakodin ruokasali

klo 8. 30-9. 30

SOTE: alustus Jampanpiha vs. asumispalvelujohtaja Marjaana Siponen
SOTE: Palveluyhtiö Jatsi Oy toimitusjohtaja Jari Toivo

Kokous 3:

Keskiviikko 13. 12. 2017 klo 9-12

Kokouksen alussa Aamukoulu

Seutulantalo, kokoushuone
Eero, Seutulantie 12

klo 9-10. 30

EMALV KAUPUNKIKEHITYS:
• Asuminen
• Liikenne
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TALOUS 2017

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt eläkeläisneuvoston esittämän 12 300 €:n talousarvion 25. 1. 2017 §3 koko vuodelle 2017.

