Ruotsinsuomalaiset Eläkeläiset


Hallituksen esitys toimintaohjelmaksi vuosille 2012–2015

Toimikauden aikana ruotsinsuomalaisten eläkeläisten ja vanhusten lukumäärä lisääntyy edelleen ja suomenkielisten vanhustenhuollon palvelujen tarve kasvaa merkittävästi. Nämä seikat tekevät toimikaudella 2012–2015 RSE:n toiminnan entistä tärkeämmäksi olipa sitten kyse suomenkielisistä vapaa-ajantoiminnoista, vanhustenhuollon palveluista tai terveyden- ja sairaanhoidosta.

Toimikauden painopisteet ovat:
-	vähemmistö- ja etujärjestötyö
-	kehitystyö, jäsenhankinta ja –huolto
-	kulttuuri
-	terveys ja hyvinvointi 
-	projektit
-	koulutus ja tapahtumat

Vähemmistö- ja etujärjestötyö
-	toimii lakimääräisen oikeuden saamiseksi suomenkielisiin vanhustenhuollon palveluihin koko maassa, kuntien liittymiseksi suomen kielen hallintoalueeseen ja sen laajentamiseksi koko maahan
-	tiedottaa kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevasta laista ja sosiaalipalvelulaista sekä valvoo lakien toteutumista
- 	kannustaa jäsenistöään vähemmistötyöhön, kouluttaa heitä lakien sisällöstä ja kehottaa perusjärjestöjen edustajia osallistuvaan kuntien vähemmistötyöryhmien toimintaan ja toimimaan kunnallisten vähemmistöpoliittisten ohjelmien laatimiseksi  
-	kannustaa jäsenistöään ja ruotsinsuomalaisia ikäihmisiä käyttämään vähemmistöoikeuksia ja vaatimaan suomenkielistä vanhustenhoitoa, hoivaa ja palveluja, tiedottaa myös omaisille ja omaishoitajille vanhusten oikeuksista  
- 	toimii aktiivisesti suomenkielisen vanhustenhoidon ja palvelujen käynnistämiseksi, lisäämiseksi sekä kehittämiseksi
-	toimii suomenkielisten omaishoitajien, vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden  tilanteen helpottamiseksi palvelujen järjestämiseksi 
-	toimii suomenkielisen terveyden ja sairaanhoidon kuten esim. lääkäripalvelujen, kotisairaanhoidon sekä kuntoutuksen käynnistämiseksi ja kehittämiseksi i
-	kannustaa ruotsinsuomalaisia ja järjestöjä yritystoimintaan ja käynnistämään suomenkielistä hoitoa ja palveluja ikäihmisille
-	toimii ruotsinsuomalaisten vanhusasiamiehen viran perustamiseksi 
-	toimii suomenkielisen tiedotuksen lisäämiseksi 
-	toimii edustuksen saamiseksi hallituksen eläkeläiskomiteaan, sekä kuntien ja maakäräjien eläkeläisneuvostoihin sekä avustuksen myöntämiseksi piirien ja perusjärjestöjen toimintaan 
	järjestää tapaamisia ja koulutusta suomenkielisen vanhustenhuollonverkoston osanottajille 

-	valvoo ruotsinsuomalaisten eläkeläisten etuja kun on kyse Suomesta Ruotsiin maksettavista eläkkeistä ja niiden verotuksesta
-	tekee vähemmistö- ja etujärjestötyötä myös  osallistumalla Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan sekä Ulkosuomalaisparlamentin toimintaan.

Kehitystyö, jäsenhankinta ja -huolto
-	tehostaa tiedotusta ja markkinointia mm. kotisivun, RSKL-lehden, eläkeläispostin sekä koulutuksen kautta 
-	panostaa sisäiseen kehitystyöhön ja uusien toimintamuotojen esim., vapaaehtoistoiminnan, ystäväpalvelun  jne. käynnistämiseen, myöntää projektiavustusta kehitystyöstä kiinnostuneelle 2-4 perusjärjestölle ja 1-2 piirille  
-	toteuttaa aktiivista jäsenhankintaa, kouluttaa perusjärjestöjen edustajia kehitystyön, jäsenhankinnan ja –huollon tehostamiseksi,  järjestää vuosittain jäsenhankintakilpailun piirin kesken ja kohottaa jäsenmääräänsä vähintään 800:lla jäsenellä toimikauden aikana
-	 nimeää ja palkitsee ansioituneen  perusjärjestön joka toinen vuosi 
- 	tekee yhteistyötä RSKL:n kanssa ja tukee piirejä suomi-seurojen /eläkeläisjaostojen tai eläkeläisyhdistysten perustamiseksi paikkakunnille missä sellaista ei vielä ole
- 	järjestää eläkkeellevalmennusta yhteistyössä piirien tai perusjärjestöjen kanssa 
-	järjestää vuosittain palaverin piirien edustajille
-	toimii vastuuhenkilöiden nimeämiseksi eri toimialoille sekä perusjärjestöissä että piireissä.  

Kulttuuri
-	toimii kulttuuriharrastusten esim. kirjallisuus- ja taidekerhojen, teatteri-, tanssi- ja senioritanssiryhmien käynnistämiseksi perusjärjestöissä, 
- 	toimii kulttuuriperinteen välittämiseksi ruotsinsuomalaisille lapsille ja nuorille mm. yhteistyössä suomenkielisten esikoulujen, luokkien ja vapaakoulujen kanssa sekä osallistuu Suomi-Seurojen lauantaikerhojen toimintaan ja kielenelvyttämistyöhön 
- 	toimii kulttuurin välittämiseksi suomenkielisille vanhuksille vanhustenhuollon instituutioissa
- 	järjestää kulttuuripäivät 1-2 kertaa toimikauden aikana.

Terveys ja hyvinvointi 
-	toimii jäsenistönsä sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin 	edistämiseksi järjestämällä mm. tapahtumia, koulutusta, teemapäiviä, 	kunnonvaalintaa, terveysvalistusta jne.
-	kouluttaa ohjaajia ja toimii Voimaa ja tasapainoa -ryhmien, sauvakävelyn, petanki-toiminnan sekä turnausten vesivoimistelun sekä pyörätuolijumpan  käynnistämiseksi
- 	tukee piirien virkistysleirien sekä kunto- ja liikuntapäivien järjestämistä mm. kouluttamalla piirein ja perusjärjestöjen liikunta- ja leirivastaavia 
-	esittelee eläkeläisille sopivia liikuntamuotoja kurssien/tapahtumien yhteydessä.

Projektit
-	hakee avustuksia uusien projektien käynnistämiseksi liittyen terveyteen, hyvinvointiin, vanhustenhuollon palvelujen käynnistämiseen sekä tietotekniikkaan.

Koulutus ja tapahtumat
- 	panostaa koulutukseen markkinoinnista, tiedotuksesta, jäsenhankinnasta ja -huollosta sekä projektien käynnistämisestä ja toteuttamisesta
-	kouluttaa tarvittaessa ohjaajia ja toimii tietotekniikka/nykytekniikka tutuksi senioreille kurssien/opintokerhojen käynnistämiseksi 
-	järjestää toimintakauden aikana kurssin eläkeläisneuvostojen jäsenille
-	järjestää vuosittain koulutusta senioritanssin, rivi- ja pyörätuolitanssin  ohjaajille
-	kouluttaa liikunta/voimaa ja tasapainoa ryhmien kouluttajia
-	 järjestää koulutusta ja opintoja sukututkimuksesta
-	toimii elämäkerrat talteen opintokerhojen käynnistämiseksi
-	 järjestää tarvittaessa muuta ajankohtaista koulutusta piirien ja perusjärjestöjen eri alojen vastuuhenkilöille 
-	järjestää vuosittain eläkeläisparlamentin ajankohtaisista yhteiskunnallisista tai hyvinvointia koskevista kysymyksistä
- 	järjestää kulttuuripäivät 1-2 kertaa toimikauden aikana
-	järjestää senioritanssifestivaalit 1-2 kertaa toimikauden aikana ( 2012 ja 2015 ???) i yhdessä piirin tai perusjärjestön kanssa sekä osallistuu RSKL:n kansantanssin, - musiikin ja senioritanssin festivaaleihin. 

Yhteistyö
osallistuu Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan ja Ulkosuomalaisparlamentin toimintaan.

