
VAASAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2021

MUUTA

2021 aikana

TAVOITE / TOIMENPIDE

seuraa Ikääntymispoliittisen ohjelman 

kautta / seuraa saatuja palautteita ja 

ottaa esille asioita niiden mukaan / 

pyytää tietoja laadunarvioinnista, sosiaali- 

ja potilasasiamiehiltä sekä 

palautepalvelusta

TOTEUTU- 

NUT 

BUDJETTI

2021 aikana

seuraa Pohjanmaan hyvinvointikunta-

yhtymän suunnittelua ja sen

toteutumista (vuoden tärkein tehtävä)

seuraa 

vanhuspalvelulain 

toteutumista lain 5 

§:n mukaisesti

NEUVOSTON 

TEHTÄVÄT

TOTEUTUS / AIKA 

/ VASTUU
ARVIOINTI (jälkikäteen) BUDJETTI

alkuvuodesta 

2021

seuraa Ikääntymispoliittinen ohjelma 

2020-2025 toteutumista vuosittain 

ikäystävällisessä työryhmässä mm. 

tapaamisten ja keskustelujen kautta 

kaupungin vastuuhenkilöiden kanssa 

vanhusneuvostolta kysytään lausuntoja 

tarpeeksi ajoissa / lähetetään muistutus 

vanhusneuvostosta virkamiehille ja 

päättäjille ja kysytään 2021 vireille 

tulevista suunnitelmista (esite ja kirje s-

postitse) / neuvosto käy esittäytymässä 

lautakunnissa

lähetetään 

muistutus 2021 

alussa ja 

uudestaan, kun 

uusi neuvoston 

kausi alkaa

tarpeen mukaan / seurataan 

ajankohtaisia suunnitelmia / jaetaan 

neuvoston jäsenille vastuualueet 

lautakuntien ja -jaostojen ikäihmisiä 

koskevien aiheiden seurannassa

tekee ehdotuksia ja 

aloitteita sekä 

antaa lausuntoja 

kaupungin 

viranomaisille ja 

muille tahoille 

arvioi ikääntyvien 

sosiaali- ja muiden 

palveluiden 

riittävyyttä ja 

laatua



VAASAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2021

2021 aikana

joulukuussa 2021

MUUTA

seuraataan Eläkeläisten 

toimintakeskuksen tilannetta

kutsutaan kuntatekniikan johtaja 

neuvoston kokoukseen keskustelemaan

joukkoliikenteestä

2021 aikana

2021 aikana

TAVOITE / TOIMENPIDE

kannustetaan ikäihmisten hyvinvoinnin 

kehittämiseen antamalla tunnustus 

vuoden vanhustyöntekijälle

kaikki toiminta / neuvostolla edustus 

ikäystävällisyyden työryhmässä, kulttuu- 

risen vanhustyön yhteiskehittämisryh- 

mässä ja soveltavan liikunnan 

suunnitteluryhmässä (Liikuttajat)

NEUVOSTON 

TEHTÄVÄT

vaikuttaa ikääntyviä 

koskevissa asioissa 

heidän asemansa 

parantamiseksi ja 

palveluiden 

kehittämiseksi 

kerätään ikäihmisten palautetta 

palautelaatikoihin kirjastoilla ja 

vanhusneuvoston nettisivuilla 

keskustelutilaisuuden järjestäminen siitä, 

kuinka ikääntyneet maahanmuuttajat ja 

heidän osallisuus otetaan Vaasassa 

huomioon

glögitilaisuus, jossa kerrotaan neuvoston 

vuoden toiminnasta, keskustellaan ja 

kuullaan palautetta ikäihmisiltä / neu- 

voston toimintakirje Vaasan Ikkunaan

2021 aikana

seniorijuhlassa 

loppuvuodesta

TOTEUTUS / AIKA 

/ VASTUU
ARVIOINTI (jälkikäteen) BUDJETTI

TOTEUTU- 

NUT 

BUDJETTI



VAASAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2021

2021 aikana

TOTEUTUS / AIKA 

/ VASTUU
ARVIOINTI (jälkikäteen) BUDJETTI

edistää sukupolvien 

välistä 

vuorovaikutusta

pidetään kokous nuorisovaltuuston 

kanssa yhteistyömahdollisuuksista

2021 aikana

seuraa Ikäystävällisen toimenpideohjel- 

man kautta / seuraa saatuja palautteita 

ja ottaa esille asioita palautteiden 

mukaan 

NEUVOSTON 

TEHTÄVÄT
TAVOITE / TOIMENPIDE

työpaja ikääntyneille Ristinummen 

lähiökehittämishankkeesta 

ainakin yksi vanhusneuvoston edustaja 

tai ikäihminen mukana 

esteettömyyskartoituksissa / yhteistyö 

esteettömyyskordinaattorin kanssa

vaikuttaa 

ympäristön 

suunnitteluun 

kiinnittämällä 

huomiota 

esteettömään 

liikkumiseen ja 

palveluiden 

saatavuuteen

edistää myönteistä 

vanhuskäsitystä

neuvoston jäsenet puhuvat ja toimivat 

rakentavasti ja yhteistyömielisesti / 

tuodaan positiivisia asioita ikääntymi- 

sestä esiin / tiedotetaan siitä, mitä hyvää 

vanhusneuvosto on saanut aikaan

seuraa vanhuspal- 

velujen tuottajien 

toimintaa ja laatua 

sekä ehdottaa 

parannuksia 

tarvittaessa

seuraa Ikääntymispoliittisen ohjelman 

kautta / seuraa saatuja palautteita ja 

ottaa esille asioita palautteiden mukaan / 

pyytää esittelemään vanhusneuvostolle 

tuottajien toiminnan arviointeja

alkuvuodesta 

2021

kesällä 2021 

MUUTA
TOTEUTU- 

NUT 

BUDJETTI

2021 aikana



VAASAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2021

järjestää kaikille 

avoimia ikääntynei- 

den asioita käsit- 

televiä tiedotus-, 

keskustelu- ja 

neuvonta- 

tilaisuuksia

Ikäihmisten palveluinfotilaisuus ja 

seminaari sosiaali- ja terveyspalveluiden 

uudistamisesta ikäihmisten 

näkökulmasta

seuraa vapaaehtoistyön kehittymistä 

Ikääntymispoliittisen ohjelman kautta / 

tekee ehdotuksia, kuinka Eläkeläisten 

toimintakeskuksen yhdistysten 

vapaaehtoistyötä voisi kehittää / 

järjestää tilaisuuden, jossa keskustellaan 

yhdessä yhdistysten johtokuntien kanssa 

tavoista kehittää yhdistysten 

vapaaehtoistyötä 

mielekkäitä kaikille ikäihmisille avoimia ja 

saavutettavia tapahtumia esim. 

vaihtokirppis, myyjäiset, kesärieha, 

vanhusten viikko, Armas-festivaali, 

seniorijuhla, ulkoilutapahtumia

ARVIOINTI (jälkikäteen) BUDJETTI

edistää ikääntynei- 

den omiin voimava- 

roihin perustuvaa 

omaehtoista osal- 

listumista ja 

yhteisöllisyyttä 

sekä seuraa 

vapaaehtoistyön 

kehittymistä

järjestää virkistys- 

ja juhlatapahtumia 

yhteistyössä 

muiden toimijoiden 

kanssa

TAVOITE / TOIMENPIDE
TOTEUTUS / AIKA 

/ VASTUU

2021 aikana

TOTEUTU- 

NUT 

BUDJETTI
MUUTA

ideointiryhmä 

suunnittelee ja 

toteuttaa

NEUVOSTON 

TEHTÄVÄT


