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HUMPPILAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 
 

 TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUS ARVIOINTI 
Asia1 Vanhusneuvoston koko-

ukset 5-6 kertaa vuodes-
sa 

Kokoukset tammikuu, maaliskuu, 
toukokuu, elokuu, loka-
marraskuun vaihteessa ja tarvitta-
essa kesällä 

Pidetään neuvoston kokoukset sellaisena ajankohta-
na, että seudullisissa ja maakunnallisissa kokouksissa 
käsiteltävät asiat ovat oikea-aikaisesti neuvoston 
kommentoitavina 

 

Asia 2 Vanhusneuvoston näky-
vyys 

Neuvosto on esiteltynä kunnan 
sivuilla.  
Neuvosto osallistuu kunnassa 
järjestettäviin tapahtumiin (mm. 
syysmarkkinat, joulunavaus, 
Humppila-päivä) 
 

Kunnan sivuilla neuvostolla tila, jossa tuodaan esille 
käsiteltyjä asioita. Pöytäkirjat julkaistaan kunnan 
sivulla mahdollisimman nopeasti. Otetaan käyttöön 
aloitelaatikko kunnan tapahtumissa. 

 

Asia 3 Seurannan painopisteet 
 

a. Esteettömyys 
(alkuvuosi) 

 
 

b. Kotihoidon to-
teutuminen 
(loppuvuosi) 

 
 
Käydään läpi kunnan ongelmakoh-
tia esteettömyyden toteutumises-
sa 
 
Seurataan tehokkaan ja laaduk-
kaan hoidon toteutumista koti-
hoidossa 

 
 
Tehdään asianomaisille tahoille toimenpide-
ehdotuksia 
 
 
Mikäli epäkohtia nousee esille, viedään ne vanhus-
neuvoston nimissä eteenpäin tiedoksi kuntaan sekä 
Fshky:n kotihoidon aluevastaavalle 
 

 

Asia 4 Yhteistyö viranhaltijoiden 
kanssa 

Eri toimialojen viranhaltijat osal-
listuvat neuvoston kokouksiin 

Kerran vuodessa eri toimialojen vastuuhenkilöt kut-
sutaan neuvoston kokoukseen                                          
Loppuvuodesta tieto toimintasuunnitelmista anne-
taan kunnasta neuvostolle               
Tieto ja vastuuhenkilö uusista suunnitelmista aina 
kunnasta neuvostolle.                      
Vuorovaikutus Fshky:n kanssa. 
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Asia 5 Yhteistyö eri järjestöjen 
kanssa 

Avoimin silmin ja korvin huomioi-
daan ikääntyvän väestön tarpeita 
kokonaisvaltaisesti. 

Tiivis yhteistyö eri eläkeläisjärjestöjen kanssa. Avain-
asemassa neuvoston edustajat järjestöissä. Muita 
yhteistyökumppaneita esim. urheiluseurat, srk, 
omaishoitajat, terveys ry, sotaveteraanit. Kuulumiset 
joka kokouksessa. Asiat, joihin pitää puuttua, esitys-
listalle. 
 

 

Asia 6 Toimintasuunnitelma ja 
toimintakertomus 

Tehdään seuraavan vuoden toi-
mintasuunnitelma ja edellisen 
vuoden toimintakertomus. 

Elokuun kokouksessa tehdään toimintasuunnitelma.                                                   
Tammikuun kokouksessa tehdään ed. vuoden toi-
mintakertomus. 
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