EURAN KUNNAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

1§

Euran vanhusneuvosto on Euran kunnan ja sen alueella toimivien
eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen ja alueella asuvien eläkeläisten ja
vanhusten yhteistyöelin.

2§

Vanhusneuvoston tehtävänä ja tarkoituksena on

3§

*

edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja
vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten
osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon

*

pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi tehtävään työhön ja ennaltaehkäisemään
ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta

*

pyrkiä edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten
asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuurija vapaa-ajan toiminnoissa

*

seurata ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti
heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien
järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi

*

vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset
tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin

*

tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan
viranomaisille kunnan ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä
ja seurata niiden käsittelyä kunnan elimissä. Vanhusneuvosto seuraa
kunnan päättämän peruspalvelusuunnitelman toteutusta.

*

valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa
toimintakertomus

*

hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja
kunnanhallituksen määräämät tehtävät

*

on seurata vanhusneuvostoista säädettävän ja voimaantulevan lain
periaatteiden toteutumista. Laki edellyttää, että kunta ottaa vanhusneuvoston mukaan kaikkien ikääntyneitä koskevien asioiden ja
toimenpiteiden valmisteluun.

Vanhusneuvostoon kuuluu 8–10 jäsentä, joilla kullakin on
henkilökohtainen varajäsen ja joiden toimikausi on neljä (4) vuotta.
Euran kunnan alueella toimivat eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöt
nimeävät 7–9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
seurakunta yhden (1) ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Vanhusneuvosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoiksi kunnan
edustajia. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan
valtuustokaudeksi (4 vuodeksi) kerrallaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii hallintojohtaja
4§

Vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta.
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Muutoin kokousmenettelyyn sovelletaan kunnan hallintosäännön
määräyksiä.
Vanhusneuvoston puheenjohtaja ja hänen ollessa estynyt
varapuheenjohtaja voi edustaa vanhusneuvostoa.

5§

Neuvoston jäsenten luottamushenkilöpalkkiot määräytyvät kunnan
luottamushenkilöiden palkkiosäännön toimikuntia koskevien määräysten
mukaisesti.

6§

Vanhusneuvosto kutsuu kunnan alueella toimivien eläkeläis- ja
vanhustyöjärjestöjen edustajat vähintään kerran vuodessa yhteistyö- ja
neuvottelutilaisuuteen.

7§

Eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen jäsenet voivat esittää vanhusneuvostolle
sen toimialaa koskevia asioita, jotka neuvosto on velvollinen
käsittelemään.

8§

Vanhusneuvosto toimii kunnan talousarviossa vuosittain varattavan
määrärahan puitteissa ja laajuudessa.

9§

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 29.3.2022

