VANHUSNEUVOSTON TEHTÄVÄT
Vanhusneuvosto 13.10.2017 (§ 21):
Lopen kunnan hallintosäännön 2. luvussa mainitaan seuraavaa:
”10 § Vaikuttamistoimielimet
10.1. Vanhusneuvosto
Kunnanhallitus asettaa vanhusneuvoston. Kunnanhallitus nimeää vanhusneuvostoon puheenjohtajan valtuutettujen keskuudesta ja sihteerin kunnan
henkilöstöorganisaatiosta. Kunnassa toimivat ikääntyneiden yhdistykset nimeävät kunnanhallituksen pyynnöstä kukin neuvostoon edustajansa ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.
Vanhusneuvosto nimetään valtuuston toimikaudeksi, jos kunnanhallitus ei
muuta päätä.
Vanhusneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan
suunnitteluun ja valmisteluun sekä seurata asioita, joilla on merkitystä ikääntyvän väestön hyvinvointiin. Vanhusneuvosto tekee ensimmäisenä toimivuotenaan koko toimintakauttaan koskevan työsuunnitelman. Työsuunnitelma toimitetaan valtuustolle tiedoksi ja sen toteutumista seurataan vuosittain.
Kunnan talousarviossa määritellään vuosittain vanhusneuvoston toimintaresurssit.”
Edellä olevan mukaisesti vanhusneuvoston tulee laatia koko toimikauttaan koskeva työsuunnitelma, joka toimitetaan valtuustolle tiedoksi ja jonka toteutumista
seurataan vuosittain.
Päätösehdotus:
Vanhusneuvosto valmistelee työsuunnitelman aikataulun ja työsuunnitelmaan
esitettävät asiat.
Päätös:
Vanhusneuvosto päätti, että jokainen jäsen miettii työsuunnitelman sisältöä ja
aikataulua. Asia käsitellään vanhusneuvoston seuraavassa kokouksessa
13.12.2017.
______

Vanhusneuvosto 13.12.2017 (§ 28):
Vanhusneuvoston edellisessä kokouksessa 13.10.2017 päätetyn mukaisesti
vanhusneuvosto laatii työsuunnitelman jäsenten esittämien asioiden pohjalta.
Päätösehdotus:
Vanhusneuvosto laatii työsuunnitelman.

Päätös:
Keskustelun kuluessa nousi esille, että työsuunnitelmaan tulee kirjata seuraavat
asiat:
Lopen kunnan hallintosäännössä mainitut vanhusneuvoston tehtävät,
kokousten määrä (3–6 kokousta vuodessa),
tapahtumakalenteri (ystävänpäiväjuhla helmikuussa, 90- ja yli 90-vuotiaiden
syntymäpäiväjuhlat keväällä Palvelukeskus Eedilässä, vanhusneuvostojen
seminaari 14.5.2018, Lopen kunnan toritapahtuma kesällä, Varman päivät
elokuussa Palvelukeskus Eedilässä ja vanhustenviikko lokakuussa),
osallistuminen Oma Häme -hankkeen tapahtumiin,
joka vuodelle valitaan painopistealue – vuonna 2018 painopistealueena on
osallistuminen vanhuspalvelulain (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) 5 §:n
mukaisen suunnitelman työstämiseen Kanta-Hämeen kuntien kanssa –
tulevina vuosina valitaan painopistealueet seudullisesta suunnitelmasta.
Päätettiin, että vanhusneuvoston sihteeri laatii luonnoksen työsuunnitelmasta
vanhusneuvoston seuraavaan kokoukseen 31.1.2018.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Auli Kovalainen poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana klo 14.07.
______

Vanhusneuvosto 31.1.2018 (§ 1):
Vanhusneuvoston sihteeri on laatinut liitteenä 1 olevan luonnoksen Lopen
kunnan vanhusneuvoston työsuunnitelmaksi toimikaudeksi 2017–2021.
Päätösehdotus:
Vanhusneuvosto keskustelee työsuunnitelmaluonnoksesta ja esittää suunnitelmaan mahdolliset muutokset sekä toimittaa suunnitelman kunnanhallitukselle ja
edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin työsuunnitelmaluonnos täsmennyksellä, että vanhusneuvosto osallistuu kesän ensimmäiseen torstaitoriin. Päivitetty työsuunnitelma on liitteenä 1.
Lisäksi vanhusneuvosto päätti, että työsuunnitelmaa tarkastellaan toimikauden
aikana vuosittain.
______

Vanhusneuvosto 15.1.2019 (§ 7):
Päätös:
Vanhusneuvosto päivitti kokouksessa asiakirjaa ”Lopen vanhusneuvoston työsuunnitelma toimikaudeksi 2017–2021” seuraavien asioiden osalta:
Vuoden 2019 painopistealueena on ”Parempaa ja toimintakykyisempää
arkea ikäihmisille”.
Tapahtumakalenteriin lisättiin yhteiskokoukset vammaisneuvoston kanssa
ja tiedotustilaisuudet ikäihmisille.
Pöytäkirjan liitteenä 2 on päivitetty työsuunnitelma, joka saatetaan tiedoksi
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.
______
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