VIEREMÄN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO
Myllyjärventie 1
74200 Vieremä

TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Toiminta-ajatus:
Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää ikäihmisten ja vammaisten hyvinvointia
lisäämällä vuorovaikutusta ikääntyneiden ja vammaisten keskuudessa, olemalla kahdensuuntainen
tiedonvälitys- ja keskustelukanava ikääntyvän väestön sekä vammaisten asioita suunniteltaessa,
käsiteltäessä ja päätettäessä paikallisesti tai seudullisesti sekä pitämällä esillä ikääntyvän väestön ja
vammaisten näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä
väestöä ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa.

Tehtävät:
Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ja
muille tahoille ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muita vanhus- ja
vammaisneuvoston toimialaan liittyviä tehtäviä.
Vanhus- ja vammaisneuvosto valmistelee vuosittain toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten sekä
eläkeläis-, vanhustyö- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten ja vammaisten
osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Toiminnallaan neuvosto edistää
ikääntyneiden ja vammaisten omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä sekä terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä.

Talous:
Kunta on varannut talousarvioon määrärahan vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten kokouspalkkioihin
ja matkakuluihin. Tarvittaessa määrärahan määrää tarkistetaan. Kokouspalkkioiden maksamisessa
noudatetaan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntöä. Lisäksi kunta varaa määrärahan
vanhusneuvoston jäsenten koulutuksiin.
Kunta osoittaa vanhus- ja vammaisneuvostolle kokoustilat maksutta käyttöön.

Kokoukset:
Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Neuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta 7 päivää
ennen kokousta. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa jonka, allekirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja
pöytäkirjantarkastaja. Pöytäkirja tarkistetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja allekirjoitetaan
seuraavassa kokouksessa.
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Tulevan toimikauden 2022 tilaisuudet ja tapahtumat:
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet osallistuvat erilaisiin työryhmiin kuten:
1.

Tiedottaminen ja kulttuuri
• Raili Heiskanen,Sari Heiskanen ja Ville Heikkinen

2.

Kiinteistö, asuminen ja liikenne
• Eino Piippo ja Juha Eskelinen

3.

Sote-asiat
•

Raili Heiskanen, Asta Kauppinen, Päivi Piippo, Anne Kainulainen
ja kutsuttu sote- alan asiantuntija

Päivitetään vanhus- ja vammaisneuvoston esite ajan tasalle
Suunnitellaan ja osallistutaan Vanhustenviikon ohjelmaan.
Osallistutaan vanhus- ja vammaisneuvostojen seudullisiin kokoontumisiin.
Tehdään yhteistyötä kunnan eri järjestöjen kanssa ja keskustellaan yhdessä vanhus- ja
vammaisneuvoston jäsenistön laajentamisesta järjestöjen ja osastojen henkilöillä
Tehdään kunnanhallitukselle esitystä liikuntapaikkojen maksuttomuudesta ikäihmisille
Vammaisten ja vanhusten voimaantumisen tukemiseen
Osallistutaan Voimaa vanhuuteen –ohjelmaan. Kiinnitetään huomiota ikäihmisten
liikkumiseen, esteettömyyteen ja hyvinvointiin.
Ikäihmisten neuvola asian eteenpäin vieminen
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