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1§
Toiminnan tarkoitus
Lieksan kaupungin vanhusneuvosto on Lieksan alueella toimivien vanhusten, vanhusjärjestöjen ja kaupunkiorganisaation pysyvä yhteistyöelin.
2§
Kokoonpano
Kaupunginhallitus asettaa vanhusneuvoston ja vahvistaa vanhusneuvoston
toimintasäännön. Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvoston jäsenet eläkeläisjärjestöjen esityksen pohjalta.
Vanhusneuvostoon kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä. Jokaiselle jäsenelle
valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ovat edustajia eri eläkeläisjärjestöistä. Vanhusneuvoston varsinaisena sihteerinä toimii Lieksan kaupungin nimeämä henkilö. Vanhusneuvoston toimikausi on neljä vuotta (valtuustokausi).
Mikäli vanhusneuvoston jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikautta, kaupunginhallitus valitsee uuden jäsenen tai varajäsenen toimikauden jäljellä
olevaksi ajaksi eläkeläisjärjestön esityksestä.
Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hyvinvoinnin palvelualue ja kuntatekniikan liikelaitos nimeävät vanhusneuvoston toimintaan yhteyshenkilön, joka tarvittaessa osallistuu neuvoston
työhön oman toimialansa edustajana.
3§
Tehtävät
Vanhusneuvoston tehtävänä on:
1. Lisätä vanhusten ja heitä edustavien järjestöjen ja viranomaisten yhteistoimintaa

2

2. Osallistua kaupungin strategiseen suunnitteluun, jossa korostuu
ikääntyneen väestön hyvinvointi, terveys, toimintakyky ja itsenäisen
suoriutumisen tukeminen sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien
palvelujen ja omaishoidon järjestäminen
3. Vaikuttaa kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen,
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta
4. Seurata ikääntyneille annettujen palvelujen laatua, vaikuttavuutta
sekä ikääntyneitten kokemuksia palvelutarjonnasta
5. Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista
6. Huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
7. Toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatiminen
4§
Kokoukset
Vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta kullekin kalenterivuodelle erikseen tehdyn suunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa vanhusneuvosto voi kokoontua puheenjohtajan kutsusta myös suunnitelmasta poikkeavana ajankohtana. Puheenjohtajan on kutsuttava vanhusneuvosto
koolle, mikäli vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii.
Vanhusneuvoston toiminnan turvaamiseksi kaupunki järjestää vanhusneuvostolle asianmukaiset tilat kokoontumisia varten.
Mikäli kokoukseen osallistumisesta aiheutuu matkakuluja, ne voidaan korvata hakemuksen perusteella Lieksan kaupungin hallintosäännön mukaisesti.
Kaupunki varaa vuosittain talousarvioon määrärahan vanhusneuvoston toiminnan turvaamiseksi. Varattavalla määrärahalla maksettaisiin mahdollisesti syntyvät matkakustannukset kokouksiin, neuvoston kokouskahvit
sekä vuosittain erikseen harkittavan koulutuksen neuvoston jäsenille.
5§
Voimassaolo
Tämä toimintasääntö korvaa kaupunginhallituksen 3.3.2014 hyväksymän
toimintasäännön, ja tulee voimaan heti Lieksan kaupunginhallituksen hyväksymisen jälkeen.

