LEPPÄVIRRAN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ
Käsitelty vammaisneuvoston kokouksessa 9.11.2021

1§

Toiminta-ajatus ja –periaatteet

Leppävirran vammaisneuvosto on leppävirtalaisten vammaisryhmien ja heitä edustavien toimijoiden
vaikuttamistoimielin. Vammaisneuvosto vastaa kuntalain 28 §:n vaatimuksiin kuntalaisten kuulemisesta ja vaikuttamisjärjestelmästä. Vammaisneuvosto on kunnanhallituksen valtuustokaudeksi asettama vaikuttamistoimielin. Vammaisneuvosto esittää tulevalle valtuustokaudelle uuden vammaisneuvoston kokoonpanoa. Vammaisneuvoston toiminta on avointa sekä vuorovaikutukseen ja osallistumiseen kannustavaa.
2§

Vammaisneuvoston tehtävät

Vammaisneuvoston tehtävänä on lisätä ja parantaa vammaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tehtävänä on huolehtia siitä, että vammaisia kuullaan heitä koskevissa asioissa ja toimia sanansaattajana vammaisryhmien ja päättäjien välillä.
Vammaisneuvosto ottaa kantaa, tekee esityksiä ja ehdotuksia sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa. Se myös kannustaa kaikkia vammaisia osallistumaan ja vaikuttamaan.
Vammaisneuvosto laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen toiminnastaan. Vammaisneuvosto nimeää tarvittaessa edustajat eri työryhmiin, lautakuntiin ja vastaaviin.
3§

Vammaisneuvoston toimikausi ja kokoonpano

Vammaisneuvoston toimikausi on valtuustokausi. Kunnanhallitus nimeää valtuustokauden alussa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Vammaisneuvosto pyytää eri vammaisryhmiä edustavia toimijoita
nimeämään edustajansa vammaisneuvostoon.
4§

Vammaisneuvoston kokoukset

Vammaisneuvosto järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessa ja valitsee itselleen henkilöitä tarpeellisiksi
katsomiinsa tehtäviin. Kokousajankohta päätetään aina edellisen kokouksen lopuksi. Kokouksen esityslista toimitetaan jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta. Vammaisneuvoston kokous on laillinen ja
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päätösvaltainen kun puolet jäsenistä on paikalla. Etäosallistuminen mahdollistetaan kokouksiin. Kokouspaikan ja –menettelyjen valinnassa huomioidaan esteettömyys ja saavutettavuus.
Puheenjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtaja toimii sijaisena. Tarvittaessa sihteeri kokoukseen valitaan jäsenistä.
Kokouksissa äänestäminen suoritetaan tilanteeseen sopivalla menettelyllä, joka huomioi kokoukseen
osallistuvien mahdolliset toimintaesteet. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaalien tasatilanteessa tuloksen ratkaisee kuitenkin arpa.
Kokouksille valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja kokouksen jälkeen.
5§

Taloudenhallinta

Vammaisneuvosto voi päättää sille osoitetun toimintamäärärahan käytöstä. Määrärahan käytön tulee
vastata vammaisneuvoston toimintaperiaatteita.
6§

Vammaisneuvoston tukihenkilö

Vammaisneuvoston tukihenkilönä toimii kunnanhallituksen nimeämä kunnan työntekijä. Tehtävänä on
auttaa ja tukea vammaisneuvostoa. Tukihenkilö vastaa taloudesta ja auttaa vammaisneuvostoa kokousten ja tilaisuuksien järjestelyissä ja toiminnasta tiedottamisessa.
7§

Sääntöjen muuttaminen

Vammaisneuvoston toimintasäännön vahvistaa kunnanhallitus, jolle vammaisneuvosto voi tehdä esityksen sääntöjen muuttamisesta. Esitykset sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä vammaisneuvoston
kokouksessa. Esitykset muutoksesta tehdään kunnanhallitukselle, jos sitä kannattaa enemmistö läsnä
olevista vammaisneuvoston jäsenistä.
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