
PUNKALAITUMEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kunnanhallitus § 108 26.06.2017
Kunnanhallitus § 144 18.09.2017

Vanhusneuvoston nimeäminen

167/00.00.01/2014

Khall 26.06.2017 § 108
 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vai-
kut ta mis mah dol li suuk sien varmistamiseksi kunnanhallituksen on
ase tet ta va vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toi min ta edel ly tyk-
sis tä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
asiois sa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, ter-
vey den, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päi-
vit täi sis tä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa
pal ve lu jen kannalta.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan kunnassa toimii vanhusneuvosto,
jon ka kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päät-
tää kunnanhallitus.

Vanhusneuvostolle on hyväksytty toimintasääntö, jonka mukaisesti
van hus neu vos ton tehtävänä on
- tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan vi ran-
omai sil le ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä
- osallistua ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalveluihin liit ty-
vän suunnitelman laadintaan
- tiedottaa kuntalaisille vanhusneuvoston toiminnasta sekä ikään ty-
nei tä koskevista asioista
- järjestää tapahtumia ikääntyneille yhteistyössä paikallisten toi mi joi-
den kanssa
- yhteistyö mm. muiden vanhusneuvostojen kanssa.

Toimintasäännön mukaan kunta nimeää vanhusneuvostoon omat
edus ta jan sa ja heille varaedustajat. Sastamalan sosiaali- ja ter veys-
pal ve lut nimeää edustajan ja varaedustajan. Lisäksi kunta pyytää
pai kal li sia järjestöjä ja seurakuntaa nimeämään jäsenen ja va ra jä se-
nen vanhusneuvostoon.

Vanhusneuvoston sihteerin tehtävät on aikaisemmin hoidettu So te-
sin toimesta, mutta tehtävä siirtyy kunnan hoidettavaksi.

Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh. 050 363 5888.
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Esittelijä:
Kunnanhallitus päättää asettaa vanhusneuvoston 31.5.2019 päät ty-
väk si toimikaudeksi sekä nimeää vanhusneuvostoon kunnan edus-
ta jat ja heille henkilökohtaiset varaedustajat sekä nimeää van hus-
neu vos ton sihteerin ja hänelle varahenkilön.

Lisäksi kunnanhallitus pyytää seuraavia yhteisöjä nimeämään van-
hus neu vos toon edustajat ja heille henkilökohtaiset varaedustajat:
 - Sastamalan sosiaali- ja terveyspalvelut
 - Eläkeliiton Punkalaitumen yhdistys
 - Punkalaitumen Eläkkeensaajat ry
 - Punkalaitumen Vanhustenkotiyhdistys ry
 - Punkalaitumen Sotaveteraanit ry
 - Punkalaitumen seurakunta

Päätös:
Kunnanhallitus päätti valita seuraavat kunnan edustajat:

varsinainen jäsen varajäsen
Sirkka Madekivi Timo Karunen
Tiina Mäkiranta Jari Hjelm

Kunnanhallitus päätti nimetä vanhusneuvoston sihteeriksi Jari Hjel-
min sekä varahenkilöksi Tiina Mäkirannan.

Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää muita yhteisöjä nimeämään
edus ta jat esityksen mukaisesti.

Khall 18.09.2017 § 144 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja

Eri yhteisöt ovat toimittaneet esityksensä vanhusneuvoston edus ta-
jik si.

Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh. 050 363 5888.

Esittelijä:
Kunnanhallitus päättää nimetä seuraavat vanhusneuvoston jäsenet:

jäsen varajäsen
Sastamalan sosiaali- ja
terveyspalvelut Maire Aalto Mari Ollinpoika
Eläkeliiton Punkalaitumen
yhdistys Hilkka Välläri Reijo Rantanen
Punkalaitumen
Eläkkeensaajat ry Aino Nieminen Pirkko Rantanen

Punkalaitumen
Vanhustenkotiyhdistys ry

Pekka Karppanen Tuula Vatanen
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Punkalaitumen
Sotaveteraanit ry

Veli Nieminen Pentti Saarinen

Punkalaitumen
seurakunta

Ritva Mäkelä Ritva Koivula

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoi-
te tun otteen oikeaksi todistaa:

Punkalaitumen kunnassa 29.9.2017

Oili Mölsä
pöytäkirjanpitäjä


