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Toimintasuunnitelma 
 

Vanhusneuvoston vuoden 2023 teema ”Arvokas vanhuus on ihmisoikeus”.  

Vanhustenviikon 2023 teemana on ”Tehdään iästä numero” 

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelman vuodelle 2023 tekoa vaikeuttaa siirtymä 
hyvinvointialueelle, Varhaan. Vanhusneuvosto esittää tämän takia vain pieniä tar-
kennuksia aikaisempaan suunnitelmaan ja varaa mahdollisuuden tarkastella ti-
lannetta, kun hyvinvointialueen toiminnoista, koskien seniori-ikäisiä, saadaan li-
sätietoa. 

Kokoukset 
Vanhusneuvosto kokoontuu vuoden 2023 aikana 6–7 kertaa. 

Keskusteluyhteydet 
Eri hallintokuntiin pidetään yhteyttä ja vanhusneuvoston kokouksissa päivitetään 
tietoja, jotka liittyvät ikääntyvien ihmisten arkeen. Pyydetään eri alojen viranhalti-
joita ja työntekijöitä tarpeen mukaan kertomaan oman alansa vanhustyöhön liit-
tyvistä asioista vanhusneuvostolle.  

Toimintasäännön mukainen toiminta 
Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja antaa tarvittaessa lausuntoja eri hallintoeli-
missä käsiteltävistä ikääntyvää väestöä koskevissa asioissa. 

Vanhusneuvoston tavoitteet vuodelle 2023 

Tavoite 1:  

Seniorineuvolapalvelujen toimintaan tutustuminen, tunnettuuden lisääminen, 
toiminnan seuraaminen ja kehitysehdotusten eteenpäin vieminen. 

Mittari: Asiakaskontaktit, asiakaspalautteet 

Tavoite 2: 

Ikäihmisten palvelujen asiakastyytyväisyystutkimusten tulosten seuraaminen, 
mahdollisen palautteen myötä esiin tulevien kehittämisehdotusten toteutumisen 
seuranta ja parannusehdotuksiin osallistuminen 

Mittari: Asiakaspalautteiden käsittelyn ja mahdollisten toimenpiteiden toteutumi-
nen 
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Vanhusneuvosto seuraa vanhuspalveluiden toteutumista ja puuttuu tarvittaessa 
epäkohtiin.  

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaupungin eri toimialo-
jen riittävän ajoissa toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, 
joilla on merkitystä ikäihmisten palveluihin.  

Muu toiminta 
Järjestetään vähintään yksi ikäihmisille suunnattu tilaisuus, joka toteutetaan van-
hustenviikon tapahtuma 3.10.2023, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä esim. 
seurakunnan tai Somero-opiston kanssa ja somerolaisten eläkeläisjärjestöjen 
kanssa. Tilaisuuden aiheena voisi olla esimerkiksi turvallisuuteen, mielenterveys- 
ja päihdetyöhön tai ravitsemukseen liittyviä aihe. Pyydetään seniorineuvola esit-
telemään toimintaansa tapahtumaan. 

Järjestetään koulutusta ja tutustumiskäynti johonkin ikäihmisten elämään tai pal-
veluihin liittyvään kohteeseen. 

Lisätään ikäihmisten turvallisuutta jakamalla liukuesteitä kenkiin talveksi. 

Yhteistyö  
Vanhusneuvosto pyrkii jatkossa kokoustamaan vaihdellen eri vanhustyön yksi-
köissä.  

Yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa parannetaan, esimerkiksi esteettömyy-
den parantaminen on näiden kahden neuvoston yhteinen päämäärä. 

Yhteistyötä Eläkeläisjärjestöjen kanssa jatketaan ja kehitetään.  

Tiedotus ja tavoitettavuus  
Vanhusneuvosto parantaa tunnettavuuttaan paikallislehden lehtijuttujen muo-
dossa ja mahdollisuuksien mukaan Someron sosiaalisessa mediassa. Vanhus-
neuvosto parantaa ja lisää tiedottamista myös somerolaisille päättäjille.  

Talousarvio  
Esitetään vuoden 2022 talousarvioon perustuvien kokouspalkkioihin 2500 € li-
säksi 2500 € suuruista määrärahaa vanhusneuvoston koulutukseen ja muihin 
menoihin. 

 

 
 

 


