KIURUVEDEN KAUPUNKI
Tavoite
Asia

VANHUSNEUVOSTO
Toimenpide
Toteutus

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUOSI 2019
Miten arvioidaan
Arvioijat
toteutuminen
Vanhusneuvosto kokoontuu Asiakaspalaute,
sääntömääräisesti 5 x
vanhusneuvoston
vuodessa ja lisäksi
jäsenille tulevat
tarvittaessa
vetoomusten ja
palautteet
aloitteiden toteutuminen edustamiltaan
järjestöiltä

VAIKUTTAMINEN

Vanhusneuvostolle
asetettujen
tavoitteiden
toteuttaminen

Kokoukset

PALVELU JA
HYVINVOINTISOPIMUKSET

Miten sopimukset
toteutuu
-laatu
-saatavuus

vanhusneuvoston
edustajat
osallistuvat
valmistelutyöhön

Kokousten yhteydessä
hallintokuntien ja SOTEen
yksiköiden toimintojen
esittely vanhusneuvostolle
Vanhusneuvosto on
palvelusopimuksen
suunnittelussa mukana.

vanhusneuvosto on ollut
mukana suunnittelu ja
valmistelutyössä

Vanhusneuvosto

VAIKUTTAMISEN
LAAJENTAMINEN

Vanhusneuvosto
tekee yhteistyötä
SOTE-alueen
vanhusneuvostojen
kanssa
Vanhusneuvoston
verkostoituminen
kuntapäättäjien
kanssa
ja toiminnan
lisääminen
erijärjestöjen
kanssa

Yhteiset
kokoukset
2 x vuodessa

Kokoontumiset eri
vanhusneuvostojen
kutsusta.
SOTE:n edustaja mukana

onko kokouksiin
osallistuttu

kokoustenmäärä

lautakuntien ym
yhteistyökumppanei
den osallistuminen
kokouksiin sekä
tiedotetaan
järjestöille
vanhusneuvoston
tehtävistä

Vanhusneuvoston edustajat
pitävät yhteyttä
yhteistyökumppaneihin.
Järjestetään yhteinen
tapahtuma johon kutsutaan
eri järjestöjen toimijat

miten yhteyden pito on
toteutunut ja mitä
yhteistyökumppaneita
ollut kokouksissa

palautteet jäseniltä

yhteistyökumppaneide
n osallistuminen
vanhusneuvoston
kokouksiin

Toimintamenot
Kokouspalkkiot
kahvitarjoilu
koulutus
seutukuntien
ikäihmisten
hyvinvointia
edistäviin
tilaisuuksiin
tutustuminen

PALVELUIDEN
LAADUN
SEURANTA

OSALLISUUS

palautteiden ja
raporttien
säännöllinen
seuranta ja tietojen
ajan tasalla
pitäminen

Vanhusneuvosto saa Vanhusneuvostolle
ajankohtaiset tiedot. tiedotetaan ja esitellään ao.
kuukausi- ja
raportit ja toimenpiteet
vuosiraportit
tiedoksi
vanhusneuvostolle

saatujen raporttien ja
tiedotteiden määrä

vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto
tekee vierailuja
palvelutaloihin
kokoustensa
yhteydessä

Tutustutaan lähialueen
palvelutaloon

Mihin tutustuttiin

vanhusneuvosto

Yhteydenpito
järjestöihin

Eläkeläis- ja
veteraanijärjestöjä
kuullaan

palaute jäsenten
edustamilta järjestöiltä

vanhusneuvosto

Julkisen sanan
hyödyntäminen

Vanhusneuvoston
/vanhusten asiaa
pidetään yllä
lehdistössä
yhteistyökumppanit
saavat ajantasaista
tietoa
vanhusneuvoston
toiminnasta

Järjestöjen edustajat
vanhusneuvostossa toimivat
kaksisuuntaisina
tiedonvälittäjinä
Tiedotetaan kokousten
päätöksistä ja kerrotaan
tilaisuuksista
Vanhusneuvoston
päätökset, esitykset,
lausunnot ja kannanotot
saatetaan ao. tahoille
tiedoksi

Ovatko tiedotteet
ilmoitettu ja saatettu
tiedoksi

vanhusneuvoston
kokoukset , asialista
ja pöytäkirjat
nettiin

tiedotteiden määrä

Helmikuu





Vanhusneuvoston ja sihteerin kuulumiset
2018 toimintakertomuksen hyväksyminen
Toimintasuunnitelma 2019 tarkentaminen ja vahvistaminen
Itsenäisen asumisen toimenpideohjelman hyväksyminen

Maaliskuu




Vanhusneuvostojen ja ikäihmistenneuvoston yhteiskokouksen asiat
Kaupungin ja SOTEN palvelusuunnitelmat 2019
vanhusneuvoston kannanotot ym. tiedottaminen lehtiin

Toukokuu




Liikuntapuistosuunnitelman eteneminen ja Kauko Kinnusen lahjoitusvarat ja käyttöjärjestely ( 1000€) haudanhoidosta Koivujärven
hautausmaalla
Palautteiden käsittely
Miten Sote / maakunta edistyy

Syyskuussa



Järjestöjen kuulumiset ja palautteet työryhmiltä
Vanhustenviikon toiminnan suunnittelu

Lokakuussa



Vanhustenviikko
toimintasuunnitelman valmistelu 2020

Joulukuussa



Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020
Talousarvio vuodelle 2020

