Toimintasäänto
Toholammin kunnan vanhusneuvoston toimintasääntö
(hyväksytty kunnanhallituksessa 13.1.2014, § 5)

1 § Vanhusneuvoston tarkoitus
Toholammin vanhusneuvosto on Toholammin kunnan ja sen alueella toimivien vanhusten, vanhusjärjestöjen ja vanhustyötä tekevien pysyvä yhteistyöelin.

2 § Kokoonpano
Vanhusneuvostoon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle
valitaan henkilökohtainen varajäsen. Neljä (4) varsinaista jäsentä ja heidän varajäsentään edustaa
vanhus- ja eläkejärjestöjä, yksi (1) jäsen ja hänen varajäsen sotaveteraanijärjestöjä, yksi (1) jäsen
ja hänen varajäsen ev.lut. seurakuntaa, yksi (1) jäsen ja hänen varajäsen peruspalveluliikelaitos
Jytaa ja yksi (1) jäsen ja hänen varajäsen Toholammin kunnanhallitusta. Kunnanhallitus nimeää
vanhusneuvoston jäsenet järjestöjen esityksen pohjalta. Mikäli vanhusneuvoston jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikautta, kunnanhallitus valitsee uuden jäsenen tai varajäsenen toimikauden
jäljellä olevaksi ajaksi.
Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee
edustaa vanhus- ja eläkejärjestöjä. Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi eli (4) vuotta.
Vanhusneuvosto jatkaa toimintaa aina siihen asti, kun kunnanhallitus on nimennyt uuden vanhusneuvoston.

3 § Tehtävät
Vanhusneuvoston tehtävänä on
lisätä ikääntyneiden ja heitä edustavien järjestöjen ja viranomaisten yhteistoimintaa,
edistää ikääntyneiden selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaalija terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa,
seurata ikääntyneiden tarpeita ja ikääntyneille suunnattujen palvelujen laatua, laajuutta ja kohdentumista sekä ikääntyneitten kokemuksia näistä,
seurata kunnan ikääntyneille tuottamien palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä
ja tiedottaa hallintokuntien myötävaikutuksella vanhusjärjestöille ikääntyneiden palveluiden ja
tukitoimien kehityksestä ja saatavuudesta,
osallistua ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi tehtävien toimenpiteiden suunnitteluun,
osallistua iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin,
vaikuttaa ympäristönsuunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös
ikääntyneiden, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikääntyneitä koskevissa asioissa sekä edesauttaa ikääntyneiden osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon,
edistää tiedottamista ikääntyneitä koskevissa asioissa,
laatia vuosittain toiminnastaan kunnanhallitukselle toimintasuunnitelma ja toimintakertomus,
hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

4 § Kokoontuminen ja päätöksenteko
Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Tarvittaessa vanhusneuvosto
kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta myös muina aikoina. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii.
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä.
Vanhusneuvoston ev.lut. seurakunnan, peruspalveluliikelaitos Jytan ja kunnanhallituksen jäsenillä
on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5 § Sihteerin tehtävät
Vanhusneuvoston sihteerinä/esittelijänä toimii peruspalveluliikelaitos Jytan nimeämä kotihoito –
ja palveluasuminen palvelukokonaisuuden viranhaltija tai työntekijä ja hänen poissa tai
esteellisenä ollessaan sihteerinä/esittelijänä toimii hänen varahenkilönsä.
Sihteerin tehtävänä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi vanhusneuvoston käsiteltäviksi
tulevien asioiden valmistelusta, kokouskutsuista ja päätösten toimeenpanosta.

6 § Muuta
Vanhusneuvosto toimii soveltuvin osin Toholammin kunnan hallintosäännön mukaisesti.

