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Ilmajoen vammais- ja ikäihmisten neuvosto 

Toimintasääntö 2014 

 

1 § Tarkoitus 

Ilmajoen vammais- ja ikäihmisten neuvosto toimii Ilmajoen kunnan alueella toimivien vam-
mais- ja ikäihmisten sekä eläkeläisjärjestöjen edunvalvojana ja asiantuntijaelimenä.  

 
        
2 § Kokoonpano 

Perusturvalautakunta valitsee neuvostoon 8-12 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajä-
senet valtuustokauden ajaksi pääsääntöisesti paikkakunnalla toimivista ikäihmisten-, eläke- 
sekä vammaisjärjestöjen edustajista. Neuvostoon valitaan lisäksi JIK ky:n nimeämä edustaja. 
Neuvoston jäsenistä puolet tulee olla ikäihmisten ja puolet vammaisten edustajia. 

 
Neuvostossa on perusturvalautakunnan nimeämä sihteeri, perusturvalautakunnan puheen-
johtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. 

 
Lisäksi neuvosto voi kutsua kokouksiin eri alan asiantuntijoita. 
 
Mikäli (vara)jäsen eroaa neuvostosta, tulee hänen edustamansa järjestön ilmoittaa kirjalli-
sesti asiasta perusturvalautakunnalle sekä samalla ilmoittaa uudesta valittavasta 
(vara)jäsenestä. 
 
Järjestäytymiskokouksessa valitaan varsinaisista jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjoh-
taja. 

 

3 § Tehtävät 

 Vammais- ja ikäihmisten neuvoston tehtävät ovat: 

- vammaisten henkilöiden ja ikäihmisten edunvalvonta kunnallisessa päätöksenteossa 
- osallistua palvelujen suunnitteluun sekä seurata ja arvioida palveluiden toteutumista 
- edistää asianosaisten osallisuutta elinoloihin vaikuttavien asioiden osalta 
- ottaa kantaa ja antaa lausuntoja asioista, jotka vaikuttavat vanhus- ja vammaisväestön 

oloihin ja palveluihin kunnassa. Tällaisia ovat esimerkiksi kaavoitus, julkiset rakennus-
hankkeet, esteettömyys, palveluiden järjestäminen, hyvinvointi- ja kulttuurimahdolli-
suudet. 

- osallistuu väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista 
koskevaan arviointityöhön yhteistyössä muiden toimielinten kanssa 

- osallistuu hyvinvointisuunnitelman laatimiseen kunnassa 
- tekee aloitteita tai esityksiä perusturvalautakunnalle, kunnanhallitukselle tai muille 

kunnallisille toimielimille 
- neuvosto laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen 
- tekee yhteistyötä muiden järjestöjen sekä JIK-alueen vastaavien neuvostojen kanssa 
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- järjestää kuntalaisille kuulemis- ja muita tilaisuuksia 
- tiedottaa ikäihmisiä ja vammaisia koskevista asioista ja neuvoston toiminnasta 
- Ilmajoen kunta vastaa neuvoston kuluista 

 

4 § Kokoukset 

Koollekutsumisen suorittaa puheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.  
 
Neuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäse-
nistä on paikalla. 
 
Pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa. Tarkastettu pöytäkirja saatetaan tie-
doksi perusturvalautakunnalle ja kunnanhallitukselle. 
 
Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsut 
toimitetaan pääsääntöisesti kirjeellä, suostumuksella myös sähköpostitse.  
 
Ehdotuksia käsiteltävistä asioista voivat antaa neuvoston jäsenet, kunnan hallinto, 
yksityiset kansalaiset tai järjestöt. 
 
 
 


