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Sotkamon kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston  
toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 
 

Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii vaikuttamisväylänä ikääntyneitä ja vammaisjärjestöjä koske-

vissa asioissa.  

Vanhus- ja vammaisneuvosto muistuttaa eri hallintokuntia ottamaan ajoissa huomioon ikäänty-

neet ja eri vammaisjärjestöt erilaisissa suunnitelmissa. 

Vuoden 2019 aikana vanhus- ja vammaisneuvosto pitää viisi kokousta. Edistääkseen edustamiensa 

asioita neuvosto tekee yhteistyötä eri järjestöjen ja muiden vanhustoimijoiden kanssa. 

Osallistutaan Salmelan senioripuiston valmisteluun. 

Toimintakalenteri ja taloussuunnitelma liitteenä. 
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Toimintasuunnitelma 2019 

 

ASIA TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUS, 

AIKA, VASTUU 

ARVIOINTI BUDJETTI 

Vaikuttami-

nen 

Ikäihmisiä koske-

vissa asioissa 

kuullaan neuvos-

ton kanta. 

Tutustutaan kun-

nan eri toimialojen 

ja soten suunni-

telmiin ajoissa ja 

annetaan lausun-

not. 

Sovitaan pala-

verit toimiala-

johtajien kans-

sa, osallistu-

taan soten tilai-

suuksiin. 

  

 Myönteisen van-

hus- ja vammais-

käsityksen edis-

täminen ja aktiivi-

suuden lisäämi-

nen. 

Korostetaan asiaa 

eri toimijoille. 

Vuoden vanhuk-

sen nimeäminen. 

Tehdään yh-

teistyötä sidos-

ryhmien kans-

sa. Toimijoiden 

yhteinen neu-

vottelu loka-

kuussa. 

Käynnistyi-

kö? Työnja-

ko? 

Lehti-ilmoitus, 

pullakahvit 

Palkitsemisku-

lut n. 80€ 

Kuntalaisten 

kuuleminen 

Vanhus- ja vam-

maisneuvosto 

tuntee edustetta-

vien elämäntilan-

teen ja toiveet. 

Jatketaan kuule-

miskierrosta kylä-

taloilla ja eri yhtei-

söissä. 

Kokousten yh-

teydessä. 

 Lehti-ilmoitus 

  Aloitelaatikot 

Käsitellään aloit-

teet ja huolehdi-

taan jatkotoimen-

piteistä. 

Asetetaan laa-

tikot ja tiedote-

taan asiasta- 

Seuranta, 

mitä aloit-

teille tapah-

tuu? 

Lehti-ilmoitus 

Osallisuus Osallisuuden laa-

jentaminen 

Ikäihmisiä ja jär-

jestöjen edustet-

tavia kannuste-

taan osallistumaan 

yhteiskunnan toi-

mintaan ja tilai-

suuksiin. 

Yhteistyö jär-

jestöjen kanssa 

Vanhustenviik-

ko lokakuussa 

 Ilmoittelu 

Kahvitarjoilu 

 

Tiedottami-

nen 

Asiat kuntalaisten 

tietoon 

Tiedotelehtinen 

Lehtijuttujen kaut-

ta 

Nettisivuilla tie-

dottamien 

Heti alkuvuo-

desta 

 Ilmoitukset 
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Sotkamon kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 

talousarvio 

 

2018 2019 

Kokouskulut 

5 kokousta 
 
 
 
Kylätalojen kokous- ja 
keskustelutilaisuudet 
 
Yhteisiin kokouksiin ja 
seminaareihin osallistu-
minen 

 

Kokouspalkkiot 
Matkakulut 
Postitus- ja kopionti 
 
Matka- ja ilmoituskulut, 

kahvitarjoilu 

Matkakulut ja päivära-

hat 

 

1100,00 
250,00 
150,00 
 
400,00                                

200,00 

200,00 

 

1500,00 
400,00 
200,00 
 
400,00                                

200,00 

800,00 

Viestintä 

Ilmoittelu paikallisleh-
dessä 
Esite 
Nettisivu 
Palautelaatikot 

 

Esimerkiksi tiedotukset 
paikallislehdessä 
Muut julkaisukulut 
Esite 2 kertaa vuodessa 
kopiona 

 

150,00 

 

1400,00 

Tilaisuudet 

Yhteinen tilaisuus kerran 

vuodessa 

 

Tilavuokrat yms. kulut 
Luentopalkkiot 
Tarjoilukulut 
Ilmoittelukulut 

 

500,00 

 

800,00 

Muut kulut 

Kevät- ja syysretket 

 

Osallistutaan yhdessä 

vammaisjärjestöjen  

kesä-ja lokakuussa teh-

täviin retkiin.  

 

0,00 

 

2000,00 

Yhteensä 2950,00 7700,00 

 


