VANHUSNEUVOSTO 2017–2021
Kunnanhallitus 19.6.2017 (§ 168):
Kuntalain 27 §:ssä säädetään vanhusneuvostosta. Lain mukaan kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla myös useamman kunnan yhteinen.
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa joilla on merkitystä ikääntyvän väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen,
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Lopen kunnan hallintosäännön 2. luvun 10§:ssä säädetään vanhusneuvostosta.
Vanhusneuvosto nimetään valtuuston toimikaudeksi. Kunnanhallitus nimeää
vanhusneuvostoon puheenjohtajan valtuutettujen keskuudesta sekä sihteerin
kunnan henkilöstöorganisaatiosta.
Kunnassa toimivat ikääntyneiden yhdistykset nimeävät kunnanhallituksen
pyynnöstä kukin neuvostoon yhden edustajan ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.
Vanhusneuvoston tulee laatia ensimmäisen toimintavuotensa aikana toimikauttaan koskeva työsuunnitelma. Työsuunnitelma tulee toimittaa valtuustolle
tiedoksi. Työsuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain.
(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p. 040 330 6002)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää valtuutettujen keskuudesta vanhusneuvostoon puheenjohtajan. Vanhusneuvoston sihteeriksi kunnanhallitus nimeää kulttuuri- ja
vapaa-aikapäällikkö Tuula Pirisen.
Kunnanhallitus pyytää kutakin Lopen kunnan ikääntyneiden yhdistystä nimeämään vanhusneuvostoon yhden edustajansa ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Yhdistysten edustajat tulee ilmoittaa neuvoston sihteerille elokuun
2017 loppuun mennessä.
Vanhusneuvoston koolle kutsumisesta vastaa puheenjohtaja. Kunnanhallitus
edellyttää, että vanhusneuvoston ensimmäinen kokous tulee pitää lokakuun
2017 loppuun mennessä. Vanhusneuvoston kokousmuistiot tulee saattaa
tiedoksi kunnanhallitukselle.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti nimetä vanhusneuvoston puheenjohtajaksi
Vuorisen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
______

Sakari

Kunnanhallitus 11.9.2017 (§ 225):
Kunnanhallitus on nimennyt vanhusneuvoston sihteeriksi kulttuuri- ja vapaaaikapäällikkö Tuula Pirisen. Edellisellä kaudella vanhusneuvoston sihteerinä on
toiminut Hoivakoti Salmelan sairaanhoitaja Johanna Siivonen.
Vanhusneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat koskevat suurelta osin
sosiaali- ja terveystoimea, joten vanhusneuvoston sihteerin on perusteltua
omata substanssiosaamista näiltä aloilta.
Asianosaiset henkilöt ja heidän esimiehensä ovat keskustelleet vanhusneuvoston sihteerin roolista. He ovat päätyneet siihen, että vanhusneuvoston
toiminnan kannalta on perusteltua, että vanhusneuvoston sihteerillä on osaamista ja kokemusta myös vanhustyön arjesta.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Tuula Pirinen toimisi jatkossa yhteistyössä
vanhusneuvoston sihteerin kanssa silloin, kun vanhusneuvostossa käsitellään
ikäihmisten vapaa-aikaan ja kulttuuritarjontaan liittyviä asioita sekä osallistuu
tapahtumien järjestämiseen käytännössä.
Tuula Pirinen ja Johanna Siivonen ovat hyväksyneet esitettävän sihteerin
vaihdoksen ja sen perusteet.
(Valmistelija: Elinvoimajohtaja Jyrki Käki, p. 040 330 6014)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää vanhusneuvoston sihteeriksi
sairaanhoitaja Johanna Siivosen ajalle 2017–2021.

Hoivakoti

Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Täytäntöönpano:
Ote (sähköpostitse)
Lopen Eläkkeensaajat ry
Lopen Kansalliset Seniorit ry
Eläkeliiton Lopen yhdistys
Lopen Eläkeläiset ry
Tiedoksi (sähköpostitse)
vanhusneuvoston puheenjohtaja
kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
Hoivakoti Salmelan sairaanhoitaja Johanna Siivonen
perusturvajohtaja
vanhuspalvelujen johtaja
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