Vanhus- ja vammaisneuvoston
toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Ei se, miltä me näytämme,
eikä se, mitä me aikaan saamme,
merkitse sen rinnalla mitään,
mitä me olemme toinen toisillemme.

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2018

KUNTALAKI
27 §
Vanhusneuvosto
Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

28 §
Vammaisneuvosto
Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan
yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla
vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston
toimintaedellytyksistä.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden
hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Polvijärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, ikäihmisten,
kehitysvammaisten sekä eri järjestöjen ja yhdistysten välistä yhteistoimintaa sekä edesauttaa
ikäihmisten ja kehitysvammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksen tekoon.
Neuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten kehitysvammaisten selviytymistä eri toiminnoissa
kuten asumisessa sosiaali- ja terveyspalveluiden saamisessa sekä kulttuuri- ja hyvinvointi
palveluiden toiminnoissa.
Neuvosto vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat
soveltuvat myös ikäihmisten ja vammaisten tarpeisiin.

Laadukkaan työskentelyn ja tuloksellisen toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää kehittää
viestintää ja tiedon kulkua laaja-alaisesti kaikkien vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa
tekemisissä olevien tahojen kesken.
Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan sisällössä on otettava huomioon myös
kehitysvammaisten näkökulma esimerkiksi erilaiset teemaviikkojen merkeissä.

Muuta toimintaa
Vanhus- ja vammaisneuvosto hakee kunnanhallitukselta toiminta-avustusta vuoden 2018
toiminnan järjestämiseen 10 000 euroa.
Neuvosto järjestää 3 x vuodessa yleisötapahtuman yhteistyössä verkostotoimijoiden
kanssa:
- Ystävänpäivä -tapahtuma
- Kesäpäivä –tapahtuma
- Vanhusten viikon juhla + muuta ohjelmaa viikolle
- Kuljetus Ikäihmisten terveyspäivään Joensuuhun
- Seniorikävelysähly tiistaisin A-salissa ja tuolijumppa keskiviikkoisin Vapaa-aikatalolla
- Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistuminen aktiivisesti
- Parafest-tapahtumaan osallistuminen (Joensuussa)
- Uimahalliretket Outokummun uimahalliin, Vetreaan (remontti valmistuu jo vuoden
2017 aikana), Bomballe tai jokin muu vaihtoehto + muuta retkitoimintaa yhteistyössä
verkostotoimijoiden kanssa.
- Verkosta virtaa sekä älypuhelimen käytön koulutusta yhteistyössä nuorisovaltuuston
kanssa
- Keskiviikkokerhon pitäminen Vanhustentalolla Lounastuvassa noin kerran/kahdesti
kuukaudessa. Jokainen vuorollaan.
- Kokouksiin kutsutaan eri hallintokuntien edustajia ja muita vierailijoita kertomaan
ajankohtaisista ja terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.
Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu noin kahden kuukauden välein
Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakausi on valtuustokausi
Kutsumme kokoon yhteistyöverkostotyöryhmän vähintään kerran vuodessa
Tanssi- ja muun matalan kynnyksen liikunnan aktivoiminen ja lisääminen
Kehitysvammaisten viikko loppu vuodesta

