HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO
TOIMINTASÄÄNTÖ

1§
Tarkoitus

Haapajärven kaupungin vanhus- ja vammaisneuvosto on Haapajärven
kaupungin ja sen alueella toimivien vanhus- ja vammaisjärjestöjen,
Haapajärven

seurakunnan

ja

peruspalvelukuntayhtymä

Selänteen

yhteistyöelin.

2§
Kokoonpano

Viimeistään kuukautta ennen neuvoston nelivuotisen toimikauden
päättymistä Haapajärven kaupungissa toimivat vanhus-, vammais-,
kansanterveys- sekä omaishoitajajärjestöjen edustajat kutsutaan koolle.
Kaikki

yhdistykset/järjestöt,

järjestäytymiskokoukseen,
vammaisneuvostoon.

jotka

saavat

Kokouksessa

osallistuvat
edustajansa

neuvoston
vanhus-

yhdistykset/järjestöt

ja

ilmoittavat

varsinaiset jäsenet ja varajäsenet uuteen neuvostoon.

Neuvostoon valittu yhdistys/järjestö voi vaihtaa edustajaansa toimikauden
puolivälissä. Järjestö nimeää itse mahdollisen uuden edustajan ja ilmoittaa
uuden edustajan nimen neuvoston sihteerille.

Yhdistysten/järjestöjen lisäksi neuvostossa on edustaja Haapajärven
seurakunnasta, Haapajärven kaupungin sivistystoimesta ja Haapajärven

kaupungin

teknisistä

palveluista

sekä

kaksi

edustajaa

peruspalvelukuntayhtymä Selänteestä.

Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
sihteerin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvosto voi päättää, että valitut
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri jatkavat nelivuotiskauden
loppuun.

3§
Tehtävät

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on:

1. Edistää

viranomaisten

sekä

vanhus-

ja

vammaisjärjestöjen

yhteistoimintaa.

2. Seurata vanhus- ja vammaisväestön tarpeiden kehitystä sekä
palvelun tarpeiden ja palvelujen tarjonnan vastaavuutta kaupungin
alueella.

3. Edistää

yleisesti

vanhusten

ja

vammaisten

selviytymistä

yhteiskunnan eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja
terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnoissa sekä muissa
kunnallisissa palveluissa. Neuvoston tehtävänä ei ole ajaa
yksityishenkilöiden asioita.

4. Vaikuttaa ympäristön ja rakennusten suunnitteluun ja toteutukseen
siten, että julkiset ja muut yleisön käytössä olevat tilat soveltuvat

myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua ja toimia on
iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut.

5. Edistää vanhusten ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja
vaikuttaa

kaupungin

päätöksentekoon

tekemällä

esityksiä

kaupunginhallitukselle ja muille viranomaisille vanhuuteen ja
vammaisuuteen

liittyvissä

asioissa.

Neuvostolla

ei

ole

päätöksenteko-oikeutta.

6. Tiedottaa neuvoston toiminnasta ja käsittelemistä asioista.

7. Vanhus-

ja

vammaisneuvosto

toimintakertomuksen

ja

toimittaa

vuosittain

toimintasuunnitelman

kaupunginhallitukselle.
8. Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu vähintään 3 – 4 kertaa
vuodessa.

4§
Kokouksen muistiot

Vanhus-

ja

vammaisneuvoston

seuraavassa kokouksessa.

kokousmuistio

tarkistetaan

aina

5§
Toimintasäännön muutos
Tämä toimintasääntö on vanhus- ja vammaisneuvoston 20.12.2016
kokouksessaan hyväksymien uudistusten mukainen.

Sinikka Kyrö

Sirpa Hietala

puheenjohtaja

sihteeri

