AURAN KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

1§ TARKOITUS
Auran vanhus- ja vammaisneuvosto on Auran kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis-,
vanhustyön- ja vammaistyönyhdistysten yhteistyöelin.
2 § TEHTÄVÄT
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on
1)

osallistua ikääntyneen ja vammaisen henkilön hyvinvointia koskevien suunnitelmien
valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin (vanhuspalvelulaki
§ 5, § 6 ja § 11 ).

2)

edistää ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden selviytymistä eri toiminnoissa,
kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri-,
liikunta- ja muussa harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa
(vanhuspalvelulaki § 13, vammaispalvelulaki § 3)

3)

seurata kunnan alueella vanhusten ja vammaisten henkilöiden tarpeita sekä
edistää palvelujen kehittymistä ja kunnan päätöksentekoa erityisesti ikäihmisille ja
vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien
järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi (vanhuspalvelulaki § 9, §
12, vammaispalvelulaki § 3, § 6).

4)

vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että iän ja vamman
tuomat rajoitukset otetaan huomioon kaavoituksessa ja kaikessa julkisessa
rakentamisessa sekä palvelujen tuottamisessa (vanhuspalvelulaki § 11 ja
vammaispalvelulaki § 6).

5)

tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja vammaisia ja ikääntyviä
kuntalaisia koskevissa asioissa (kuntalaki § 27, § 28).
Päätökset ja aloitteet tehdään enemmistöpäätöksinä

6)

huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta. Kukin vanhus- ja
vammaisneuvoston jäsen tiedottaa edustamaansa yhdistystä ja tarvittaessa
kuntalaisia informoidaan erikseen vanhus- ja vammaisneuvoston päättämällä
tavalla.

7)

antaa toimintakertomus ja ehdotus talousarviosta toimintansa tueksi.

8)

hoitaa muut vanhus- ja vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja
kunnanhallituksen sille antamat tehtävät
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Vanhus- ja vammaisneuvosto ei ole rekisteröity yhdistys.
Vanhus- ja vammaisneuvosto ei jaa avustuksia eikä pyri ajamaan minkään yksityisen
järjestön erityiskysymyksiä.
Vanhus- ja vammaisneuvosto ei toimi taloudellisessa tarkoituksessa eikä hanki itselleen
minkäänlaista omaisuutta.
3 § VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI
Vanhus- ja vammaisneuvoston toimikausi on kunnanhallituksen päättämä toimikausi.
Kunnanhallitus nimeää vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet eläkeläisyhdistysten,
vanhus- ja vammaisjärjestöjen, Auran seurakunnan ja Pöytyän kansanterveystyön
kuntayhtymän nimeämistä edustajista.
Vanhus- ja vammaisneuvostoon jäseniä valittaessa huomioidaan tasa-arvosta annettu
lainsäädäntö siten, että jäseniksi valitaan naisia ja miehiä.
Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan siten, että toinen heistä on kunnan edustaja ja toinen järjestöjen
edustaja.
4 § SIHTEERI
Vanhusneuvoston sihteerinä toimii perusturvalautakunnan nimeämä viranhaltija, jonka
tehtävänä on huolehtia vanhus- ja vammaisneuvoston käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta.
5 § KOKOUKSET
Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä
mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Kokousmenettelyyn sovelletaan kunnan hallintosäännön määräyksiä soveltuvin osin.
Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille maksettavan kokouspalkkion ja matkakorvausten
suuruudesta päätetään toimikausittain. Pääsääntöisesti kokouksista ei suoriteta
kokouspalkkioita tai matkakorvauksia.
Vanhus- ja vammaisneuvostolla on tarvittaessa oikeus kuulla asiantuntijoita, joita voi olla
kunnan eri hallintokuntien viranhaltijat ja toimihenkilöt sekä muut alojensa asiantuntijat.
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6 § MUITA SÄÄNNÖKSIÄ
Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii kunnanhallituksen alaisena lakisääteisenä
yhteistyöelimenä.
Kunnanhallitus huolehtii vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.
Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii kunnan talousarviossa vuosittain varattavan
määrärahan puitteissa ja laajuudessa.
7 § VOIMAANTULO
Tämä toimintasääntö tulee voimaan kunnanhallituksen hyväksyttyä sen.

