
SAVONLINNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kaupunginhallitus § 387 14.10.2019

Jäsenen valinta vanhusneuvostoon

KH § 387

Selostus:  Vanhusneuvosto on kaupungin organisaatiossa valmisteluelin, jolla
ei ole varsinaista päätösvaltaa. Sen tehtävänä on edistää
ikäihmisten asioiden esilletuloa kaupungin päätöksenteossa.
Vanhusneuvostoon on kuulunut kaupunginhallituksen nimeämien
edustajien lisäksi eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen edustajia.
Hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee jäsenet
toimikuntiin.

  Vanhusneuvosto sopii itse toimintansa järjestämisestä ja valitsee
itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupungin
nimeämät edustajat toimivat vanhusneuvostossa siinä
luottamussuhteessa, mikä heillä on ( kaupunginhallituksen tai
lautakunnan jäsenyys ). Vanhusneuvostolle on nimetty kaupungin
edustajat ja sihteeri.

  Hallintosäännön 2 §:n mukaan vanhusneuvoston jäsenmäärä on
yhdeksän.

  Kaupunginhallitus on 5.9.2017 valinnut vanhusneuvoston jäsenet
seuraavasti: Vanhala Kaija, Korpelainen Seppo, Kankainen Tuula,
Liukko Rauni, Karinen Mikko, Saarikoski Arja, Kupiainen Jaakko,
Keskinen Pirkko ja Kohonen Ensio ja kaupunginhallituksen
edustajaksi Seija Puputin.

  Kaija Vanhala on kuollut, joten hänen tilalleen on valittava uusi
jäsen vanhusneuvostoon.

  (valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Kaupunginjohtajan esitys:
   Kaupunginhallitus nimeää Kaija Vanhalan tilalle vanhusneuvoston

jäsenen jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi.

Päätös:  Kaupunginhallitus valitsi vanhusneuston jäseneksi Eero Timgrenin.

Toimenpiteet: Vanhusneuvoston sihteeri
Tiedoksi:  Valittu
  Luottamushenkilökortisto

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Aki Rasimus
hallintojohtaja-kaupunginlakimies
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaati muksen
saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuu teen päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Savonlinnan kaupunkikunnan jäsen.

Savonlinnan kaupunginhallitukselle osoitettu vaatimus tulee toimittaa ennen oikaisuvaati musajan
päättymistä Sa vonlinnan kaupungin kansliaan osoitteella Olavinkatu 27, 57130 Sa von lin na, säh-
köposti: kirjaamo@savonlinna.fi.
Kirjaamon puhelinnumero on 044 -417 4045

Oikaisuvaatimusaika ja vaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäse nen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi-
saantitodistukseen merkittynä aikana.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedok si sinä
päivänä, jolloin päätöksen sisältävä sähköinen viesti oheisasiakirjoineen on vastaan ottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä (laki sähköisesti
asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003, 18 §). Tällaisena ajankohtana pide tään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyk sien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon oikaisua haetaan, muutos, joka päätök seen
halutaan tehtäväksi sekä vaatimuksen perusteet. Vaatimus on sen tekijän allekirjoitet tava.

Tiedoksianto

Pöytäkirja tämän pykälän osalta on pidetty yleisesti nähtävänä 15.10.2019

Päätös on lähetetty asianosaiselle virallisena sähköisenä tiedoksiantona sähköpostitse  15.10.2019

Edellä olevan todistaa
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