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TOIMINTASUUNNITELMA V. 2022 

 

Lähtökohtana vanhus- ja vammaisneuvoston työlle on vanhusten ja vammaisten hyvä 

olo kaupungissamme. 

 

Neuvoston keskeisiä toimintamuotoja ovat aloitteiden ja esitysten tekeminen sekä 

lausuntojen antaminen vanhuksia ja vammaisia sekä heidän elinolojaan koskevissa 

asioissa. Neuvosto on myös mukana edistämässä kaikenikäisten vanhusten ja 

vammaisten hyvää oloa. 

 

Tässä tarkoituksessa neuvosto seuraa eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa 

ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta. Yhtenä tärkeänä tehtävänä on edistää 

ikäihmisten ja vammaisten palveluihin liittyvää tiedottamista ja tiedonkulkua, jotta 

tietoa palveluista olisi kaikkien ulottuvilla. Neuvostossa toimii eläkeläis-, vanhus-, sekä 

vammais- ja kansanterveystyötä tekeviä järjestöjä sekä Haapajärven seurakunnan, 

Haapajärven teknisten palvelujen ja sivistyspalvelujen sekä Peruspalvelukuntayhtymä 

Selänteen edustajat. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto seuraa vanhuspalvelulain toteutumista Haapajärvellä.  

 

Neuvosto pyytää asiantuntijoita neuvoston kokouksiin kertomaan esim. 

vanhuspalveluista ja ikääntyneiden asumisen kehittämisestä. 

 



Neuvosto  

- edistää vanhusten ja vammaisten liikkumista vaikuttamalla katujen ja 

kulkuväylien infrastruktuurin esteettömyyteen 

- vaikuttaa julkisten rakennusten esteettömyyteen 

- edistää vanhusten ja vammaisten mielenvireyttä järjestämällä erilaisia 

tapahtumia 

- osallistuu valtakunnallisiin koulutuksiin Teamsiä hyödyntäen 

 

Tiedottaminen 

Neuvosto tiedottaa järjestämistään tapahtumista laittamalla ilmoituksia 

kirjaston, uimahallin, terveyskeskuksen, seurakunnan ja kauppojen 

ilmoitustauluille sekä kutsumalla paikallislehden toimittajan jutuntekoon 

vanhus- ja vammaisneuvoston järjestämiin tapahtumiin.  

 

Haapajärven kaupungin nettisivulla on linkki vanhus- ja 

vammaisneuvoston sivustoille: Kaupunki ja hallinto – Päätöksenteko -  

Haapajärven vanhus- ja vammaisneuvosto. Suuri yleisö voi tehdä aloitteita 

vanhus- ja vammaisneuvostolle sihteerin sähköpostiosoitteen 

sirpa.hietala@selanne.net kautta tai kirjeitse pudottamalla postia 

Haapajärven kaupungintalon pääoven oikealla puolella seinässä olevaan 

postilaatikkoon mihin vuorokauden aikaan tahansa. 

 

Neuvoston viimeisin muistio laitetaan neuvoston nettisivuille. 

 

 

 

 

mailto:sirpa.hietala@selanne.net


Kokoontumiset                                                                                                       

Neuvosto kokoontuu 4 - 6 kertaa vuodessa. Lisäksi jäsenet voivat pitää 

keskinäisiä palavereja tarvittaessa. 

 

Juhlat/tapahtumat 

Kiva päivä yhessä -toimintapäivä järjestetään Jokilaaksojen Nuorten Tuki 

ry:n kanssa Stollessa keväällä 2022.  

 

Ulkoilupäivä Taiston puistossa maalis-huhtikuussa 2022. 

 

Vanhustenviikkoa vietetään 2.-9.10.2022 ja sen teemana on Yhdessä 

luontoon – joka iän oikeus. Vanhustenviikon juhla tai jokin muu tilaisuus 

järjestetään, jos koronatilanne sen sallii. 

 

Muu toiminta 

Vanhus- ja vammaisneuvoston esteettömyysryhmä kiertää tekemässä 

katselmuksia tarvittaessa. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 


