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Pöytäkeskustelut – OSA II
Vanhusneuvostopäivän 7.11.2018 toisessa pöytäkeskusteluosassa käytiin keskustelua vanhusneuvostojen ja kansalaisjärjestöjen kumppanuusroolista. Pöytäkeskustelut on listattu alle pöytäkunnittain.
Vanhusneuvostojen ja kansalaisjärjestöjen kumppanuusrooli – mitä se on, mitä se voisi olla?
Yhteistyöhön kannustaminen, enemmän yhteistyötä yhteisten asioiden korostaminen ja lausuntojen antaminen päättäjille.
Yhdessä ikäihmisten parhaaksi.
Perusta määritellään kuntatasolla: verkottuminen ja kumppanuudet.
Kokonaiskumppanuuden hyvinvointi, osallisuus ja turvallisuus.
Päämäärä -> tavoitteet -> käytännön toimet.
Avoin kutsu paikallisesti toimiville kansalaisjärjestöille läpi toimialojen.
Vanhusneuvosto 1 osallinen, aktiivisesti mukana suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ->
laaja osallisuus ja vaikuttaminen!
Asukasneuvostot/asukasyhdistykset.
Asiantuntija-apu ko. yhdistyksistä esim. sydän-, muistiliitto, setlementti.
Vapaaehtoistyön malli järjestöillä.
Vuorovaikutus, yhteistyö, yhteisiä tilaisuuksia.
Vapaamuotoinen suhde -> ei virallista politikointia.
Erilaisia aloitteita järjestöiltä -> vanhusneuvosto -> kunnanvaltuusto/-hallitus.
Seurakunnan diakoniatyön esittely/hyödyntäminen -> yksinäisyys yms. ongelmat.
Vammaisneuvoston ja –järjestöjen kanssa yhteistyötä.
Järjestöt edustettuina vanhusneuvostoissa.
Uutiskirje vanhusneuvostosta järjestöille.
Yhteistyö (tilaisuuksien järjestäminen…) järjestöjen kanssa.
Eläkejärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö.
Oikotie ohi virkamieskoneiston – esityksiä eteenpäin.
Asioiden eteenpäinvieminen – poikkihallinnollisesti.
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Yhteisien tilaisuuksien järjestäminen ->Liikuntajärjestöt, Seurakunta, Vertaisohjaaja toiminta
”Pyöreän pöydän keskustelu”.
Aloitteet kansalaisjärjestöistä.
Yhteistyö eri tahojen kesken.
Infotilaisuudet.
Siltaverkosto 4-5 krt/vuodessa
järjestöt, virkamiehet -> Lions
Teemavuosia esim. kyläyhdistys -> seurakunta
liikuntajärjestöt
Jos järjestöllä palkattu työntekijä => toimii parhaiten
Vuorovaikutus tiiviimmäksi kansalaisjärjestöjen kanssa.
Yhteisiä tapahtumia.
Voimavarojen yhdistäminen.
Pitäisi laajentaa yhteyksiä muihinkin kuin eläkeläisjärjestöihin.
Esim. Lions club kuljettaa, avustaa ikäihmisiä kirkkoon jne.
Järjestöjä ei miellettäisi vain eläkeläisjärjestöiksi – kaiken ikäisiä mukana.
Yleisötilaisuudet – järjestäminen yhteistyössä – teema tilaisuudet.
YHDESSÄ!
Missä on suurin avuntarve (seurakunnat, SPR tietävät -> yhteistyö heidän kanssa.
Yhteistyö (tilat, tilaisuudet).
Tietoa kansalaisjärjestöistä, ikäihmisten näkökulmasta.
Neuvosto aloitteentekijänä yhteistyölle.
Hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus kansalaisjärjestöjen kanssa.
Yhteistyötä tehdään kumppanuudella.
Tiivis ja säännöllinen yhteydenpito ja tiedonvaihto ja yhteistyö!
Yksinäisyyden torjunta.
”Voimaa vanhuuteen” –hankkeen edistäminen!
Esim. toiminta-avustusten kautta voidaan ohjata järjestöjä järjestämään avointa toimintaa (koska
haaste on etsivä vanhustyö slow go ja no go, joka ei aktiivinen).
Kuljettaminen järjestettävä (esim. palveluliikenne); vapaaehtoisten organisointi saattamiseen.
Suurkokouksia, jossa vanhusneuvosto ja järjestöt yhdessä.
Tulevaisuudessa ehkä digi – etä – osallistuminen myös no go:lle.
Vanhusneuvoston edustajat voivat mennä (muidenkin kuin eläkeläisten) järjestöjen kokouksiin esittelemään toimintaansa -> tapa tavoittaa ja tehdä tunnetuksi.
Vanhusneuvosto koostuu järjestöjen ehdottamista jäsenistä
Vanhusneuvosto käy järjestöjen kokouksissa
Koordinoi vapaaehtoistoimintaa
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Järjestöt mukana Hyte-kertomuksen tekemisessä
Tiedonsaanti puolin ja toisin
Yhteistyö, ideointi ja toteutus
Yhteiset tilaisuudet, luennot
Tiedonvälittäjän rooli
Asioiden yhdessä viemistä eteenpäin
Kansalaisjärjestöille tulee saada asialliset yhteiset toimitilat ja sitä kautta saadaan yhteistyömuodot
esiin. Mahdollistaa yhteisten rahoitushankkeiden saannin. Järjestöjen kesken yhteisiä koulutusmahdollisuuksia eri osa-alueista. Kerätään aloitteita. Vapaaehtoistoiminnan koordinointi.

