
OULAISTEN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

1. Oulaisten vanhusneuvoston tehtävänä on toimia Oulaisten kaupungin
alueella toimivien eläkejärjestöjen ja vanhusten sekä vanhustyötä tekevien
viranhaltijoiden yhteistyöelimenä.

2. KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI

Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet.

Vanhusneuvosto nimeää vanhusneuvoston jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan,

Vanhusneuvosto nimeää sihteeriksi kaupungin viranhaltijan. Esittelijänä toimii
vanhusneuvoston puheenjohtaja.

Vanhusneuvoston toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi.

3. TEHTÄVÄT

seurata vanhusten tarpeita kunnan alueella

edistää vanhusnäkökulman huomioimista eri toiminnoissa, kuten asumisessa,
sosiaali-, terveys ja sivistyspalveluissa

vaikuttaa ympäristön suunnitteluun siten, että iän tuomat rajoitukset
huomioidaan kaavoituksessa ja kaikessa rakentamisessa sekä palvelujen
järjestämisessä

edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen
päätöksentekoon

tehdä aloitteita Ja esityksiä kunnan viranomaisille sekä antaa lausuntoja
vanhuksia koskevissa asioissa

huolehtia käsittelemiensä asioiden hyvästä tiedottamisesta

valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä laatia toimintakertomus ja
toimia kaupungin vuotuisten määrärahojen puitteissa

hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen
määräämät

tehtävät

hoitaa myös muut vanhuspalvelulain edellyttämät tehtävät

4 KOKOUKSET

Vanhusneuvosto kokoontuu päättäminään aikoina ja tarvittaessa puheenjohtajan



kutsusta. Vanhusneuvostolla on oikeus kutsua kokouksiin ja kuulla eri hallinto-,
sosiaali-, ja terveysalan asiantuntijoita.

Hyväksytty vanhusneuvoston kokouksessa 25. 7. 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Vanhusnäkökulman edistäminen

Kuullaan viranhaltijoita ajankohtaisista asioista. Vanhusneuvoston jäsenet
seuraavat aktiivisesti eri lautakuntien esityslistoja, joissa on vanhuksiin liittyvää
asiaa.

Tehdään vanhusneuvoston toiminnasta esite, joka jaetaan kaupunginhallituksen- ja
valtuuston jäsenille, perusturvalautakunnan jäsenille, sivistys-ja
hyvinvointilautakunnalle sekä kaupungin johtaville viranomaisille. Esite jaetaan
myös kaupungin eri eläkeläisjärjestöille.

Vanhusneuvoston jäsenet osallistuvat aktiivisesti keskusteluun, joka koskee
vanhusväestöä.

Aktiivisesti tiedotetaan myös yksittäisille ikäihmisille palveluista ja ohjataan heitä
oikeaan palvelupaikkaan.

Pyritään puuttumaan ikäihmisiä koskeviin asioihin ja valvomaan heidän etujaan ja
viemään esiin tulleita asioita eteenpäin. Tehdään havaituista epäkohdista aloitteita
kaupunginhallitukselle Ja asiaa koskevalle lautakunnalle.

Tiedottaminen

Tehostetaan tiedottamista esim: paikallislehtiin.

Kaupungin nettisivuille selkeästi löydettävä esite vanhusneuvostosta.

Vanhusneuvoston jäsenet tiedottavat ikääntyneiden asioista tahoillaan omiin
yhdistyksiin ja järjestöihin.

Muuta

Järjestetään vanhusten viikon ohjelma ja viikon pääjuhla vuonna 2018 Oulaisissa.

Valitaan vuosittain vuoden vanhus Oulaisissa. Vuonna 2018 valinta kohdistuu
miehiin. Valinta julkistetaan vanhustenviikon pääjuhlassa lokakuussa.


