
VIRTAIN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2018 

 

Yhteistoiminta eri tahojen kanssa 

 

1.   Vammaisneuvosto 

- ”yhteisten” kohderyhmien kartoitus ja mahdollinen neuvottelu/sopiminen siitä, kumpi 

neuvosto on ensisijainen toimija kohderyhmiä koskevissa asioissa 

- esteettömyyskartoituksen jatkotyöskentely yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa 

2.Yhdistykset 

- viestintä vähintään yhdistyksistä vanhusneuvostolle neuvoston jäsenten välityksellä ja 

neuvoston jäsenten informaationa yhdistysten hallituksille ja jäsenistölle 

- tarpeen/harkinnan mukaan yhdistyksille yhteisiä  neuvonpito- ja/tai informointitilaisuuksia 

3.Virtain kaupunki 

- edellytetään kaupungilta /lautakunnilta ikääntyneiden palvelujen suunnitelmien valmisteluun 

ja suunnitteluun liittyvissä toimissa lausunto- tai kannanottopyyntöjä hyvissä ajoin niin, että 

vanhusneuvoston mahdollinen kanta on tiedossa päätöksiä tehtäessä 

- odotetaan informaatiota ikääntyneitä koskevien palveluiden tavoitteista ja raportteja niiden 

toteutumisesta 

4.Keiturin Sote Oy 

- Edellytetään hyvää yhteistyötä ja tiedottamista vanhusneuvostolle ikäihmisten palveluihin 

liittyen 

5.Ikäneuvo hanke 

- Vanhusneuvosto osallistuu mahdollisuuksien mukaan ikäneuvo hankkeen kehitystyöhön 

 

Seuranta ja arviointi 

Seurataan ja arvioidaan ikääntyviä koskevien asioiden järjestämistä ja saatavuutta kaupungin 

päätöksenteossa:  k.o.  asioista valtuuston, hallituksen ja lautakuntien ainakin olennaisimmat 

päätökset listataan vanhusneuvoston kokoukseen.  Arvioidaan ja merkitään pöytäkirjaan näihin 

sisältyviä myönteisiä / kielteisiä merkityksiä ikääntyneiden näkökulmasta. 

 

Vaikuttaminen 

Edistetään ikäihmisten fyysisen kunnon hoidon mahdollistamista.  Vanhusneuvosto esittää Virtain 

kaupungille perustettavaksi liikuntapuistoa ikäihmisten käyttöön.  

Annetaan kaupungin viranomaisille lausuntoja pyydettäessä. 



Tehdään esityksiä ja/tai aloitteita jäsenten edustamissa yhteisöissä tai muuten havaituista 

epäkohdista niiden korjaamiseksi. 

Osallistuminen ikäneuvohankkeen kehitystyöhön. 

 

 

Kokoontuminen 

Vanhusneuvosto kokoontuu 4-6 kertaa vuoden aikana (2-3 kokousta kevätkaudella ja 2-3 kokousta 

syyskaudella). Kokoukset suunnitellaan teemoittain ja vanhusneuvoston johtoryhmä kokoontuu 

säännöllisesti ennen kokousta suunnittelemaan tulevan kokouksen sisältöä. Osaan kokouksista 

pyydetään eri alojen asiantuntijoita/virkamiehiä antamaan omaan tehtäväalueeseensa kuuluvaa 

informaatioita. 

Vanhusneuvosto järjestää vuoden aikana tutustumiskäynnin lähiseudun ikäihmisten 

liikuntapuistoon.  

Vanhusneuvoston jäsenet osallistuvat vuoden kuluessa johonkin koulutustilaisuuteen liittyen 

vanhusneuvoston toimintaan. 

Vanhusneuvosto järjestää kesä- ,heinäkuussa ikäihmisten tapahtuman Virroilla. 

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa valitaan tulevan vuoden vanhusneuvoston puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja, hyväksytään toimintasuunnitelman ja talousarvioin vuodelle 2018  

 

 

VIRTAIN VANHUSNEUVOSTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018 

 

 

Virtain vanhusneuvostolle on varattu vuodella 2018 3700€.  

Määräraha on tarkoitus käyttää seuraavasti: 

 

Kokoukset, sisältää kahvit+palkkiot    2500€ 

Tutustumiskäynti vanhustyön yksikköön/yksiköihin  600€ 

Osallistuminen koulutustilaisuuteen  600€ 

 

   Yht: 3700€ 

 

 

 

 

 



VIRTAIN VANHUSNEUVOSTO VUOSIKELLO 2018 

Vuoden aikana vanhusneuvoston jäsenet osallistuvat johonkin vanhusneuvoston toimintaan 

liittyvään koulutukseen. 
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