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Vanhusneuvoston nimeäminen

Valmistelu / toimistosihteeri Marjo Haapala ja perusturvajohtaja Timo Tal-
lila

Kuntalaki 27 § Vanhusneuvosto:

”Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmis-
tamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava 
sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yh-
teinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimi-
alojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla 
on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, 
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriu-
tumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.”

Hallintosääntö 12 §:

”Vaikuttamistoimielimet

Kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden 
kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupungin-
hallitus.”

Vanhusneuvoston johtosäännön (Kvalt 25.11.2013) mukaan vanhusneuvos-
to valitaan valtuustokaudeksi ja siinä on 10 jäsentä, joista nimetään puheen-
johtaja ja varapuheenjohtaja. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päättämä henkilö.  Sosiaali- ja terveyslautakunnan pu-
heenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.  Eläkeläisjärjestöiltä 
on pyydetty esityksiä vanhusneuvoston jäsenistä. 

Ikaalisten kaupungin hallintosäännön 12 §:n mukaan vanhusneuvoston ja 
vammaisneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä 
päättää kaupunginhallitus.

Seuraavat järjestöt ja yhteisöt ovat ilmoittaneet ehdotuksensa vanhusneu-
voston jäseniksi; Eläkeliiton Ikaalisten yhdistys, Kansalliset Seniorit, Ikaa-
listen eläkkeensaajat, Ikaalisten seurakunta ja SPR Ikaalisten osasto. Edelli-
sessä vanhusneuvostossa oli edustaja myös Sotainvalidien Veljesliiton Ikaa-
listen osastolta. Vanhusneuvoston johtosäännön mukaan siihen kuuluu 10 
jäsentä.

Ehdotus/ perusturvajohtaja Timo Tallila:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto-
kaudelle 2021-2025:
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1) Vanhusneuvostoon nimetään järjestöjen ehdotusten mukaisesti Keijo 
Heino ja Ritva Viitaniemi (Eläkeliiton Ikaalisten yhdistys ry), Eero 
Kauppila ja Vuokko-Liisa Nuottajärvi (Kansalliset Seniorit ry), Anneli 
Ranne ja Heli Moberg (Ikaalisten Eläkkeensaajat ry) ja Päivi-Riitta Koi-
visto ja Marjatta Ojansivu (Ikaalisten seurakunta), Aulikki Plihtari (SPR 
Ikaalisten osasto).

2) Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan.

3) Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vanhusneuvoston 
sihteerin tehtäviin toimistosihteeri Marjo Haapala on käytettävissä 
31.12.2022 saakka.

Tarvittaessa kaupunginhallitus voi täydentää vanhusneuvoston kokoonpa-
noa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Khall. 11.10.2021, § 169

Ehdotus / vs. kaupunginjohtaja Tapio Ala-Rautalahti:

Kaupunginhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: - sosiaali- ja terveyslautakunta


