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KUNTALAKI 27§ Vanhusneuvosto 

Vanhusneuvosto tehtäviin sisältyy vaikuttamista mm. aloitteiden, kannanottojen ja lausuntojen 

tekemistä. Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin 

tiedot ajankohtaisista hankkeista ja myös sen oma-aloitteinen rooli on tärkeä. Vanhusneuvosto ei 

ole kuntalain tarkoittama toimielin, joten sillä ei ole oikeutta tehdä muutoksenhakukelpoisia 

hallintopäätöksiä. 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.  

KUNTALAKI 28§ Vammaisneuvosto 

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan 

suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Vaikuttamismahdollisuus on annettava vammaisten 

henkilöiden elämään kuuluvien asioiden kannalta: hyvinvointi, terveys, osallisuus, elinympäristö, 

asuminen, liikkuminen, päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen ja tarvittavat palvelut. 

 

JÄMIJÄRVEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO 

Jämijärven vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ikäihmisten, vammaisten sekä eri 

järjestöjen ja yhdistysten välistä yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten ja vammaisten 

osallistumista ja vaikuttamista kunnallisessa päätöksenteossa. 

Neuvosto pyrkii edistämään ikäihmisten ja vammaisten selviytymistä eri toiminnoissa kuten 

asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluidensaamisessa sekä kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden 

saatavuudessa. Toiminnan kannalta on tärkeää kehittää erilaisia viestinnän ja tiedonkulun muotoja 

laaja-alaisesti kaikkien vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa tekemisissä olevien yhteistyötahojen 

kesken. Toiminnan suunnittelussa ja sisällössä on otettava huomioon myös vammaisten näkökulma 

(erilaiset teemaviikot ja – päivät). 

 

 

 

 



TOIMINTASUUNNITELMA 

Toimintasuunnitelman sisällössä, tapahtumissa ja tilaisuuksissa painotamme ikäihmisten ja vammaisten 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.  

Toimintasuunnitelma 2022 

Kokoukset: 

 Kutsumme eri asiantuntija edustajia vieraiksi kokouksiin 

 Vanhus- ja vammaisneuvosto pitää kokouksia n. 3 kuukauden välein 

 Kuntalaisaloitteiden ja lausuntojen antaminen   

Tapahtumat: 

 Kesäpäivän tapahtuma > Ikäihmisten vierailu päiväkodissa 

 Vanhusten viikko 2.-9.10.2022 - Yhdessä luontoon – joka iän oikeus 

 Esteetön alueretki lähiympäristöön  Kohde tutustuminen 

Kampanjat: 

 Vie vanhus ulos 7.9. – 7.10.2022. 

 Valtakunnallinen Ikäihmisten ulkoilupäivä 6.10.2022  

 Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2022 

Liikuntatarjonta: 

 Yhteistyö paikallisten eläkejärjestöjen kanssa 

 Matalan kynnyksen liikuntatoiminnan lisääminen ja aktivoiminen mm. liikuntaneuvonta 

 Maksuttomat liikuntapalvelut jatkossakin  

 Seniorjumppa yhteistyössä Sirpa Ervelä 

Muu toiminta: 

 Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistuminen 

 Kulttuuritapahtumat (konsertit, teatteriesitykset) 

 Esteettömyyskävely syksyllä 2022 

 Eläkejärjestöjen vierailuja 

 Kyselyjä ja kuulemisia kuntalaisilta  

 Vanhus- ja vammaisneuvoston esitteen ja julisteen päivitys 


