
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Vanhusneuvosto 

 

Kokousaika  30.05.2016 klo  13.00- 15.45   

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone  

 

 

Saapuvilla 

olleen jäsenet Onni Niemelä   pj 

Ulla-Maija Syväjärvi       vpj 

Juhani Labba  j 

Risten-Rauna Magga   j 

Annikki Paajanen           j 

Pirkko Rantatalo  j 

     

 

Muut saapuvilla 

olleet  Annikki Kallioniemi esittelijä 

     pöytäkirjanpitäjä 

  Elina Liikavainio  4 § 

  Sanna Paakki  4 § 

  Jari Rantapelkonen         3 § 

Asiat   

§ 1 - 6 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Onni Niemelä  Annikki Kallioniemi

  puheenjohtaja  sihteeri   

 

 

 

 

Pöytäkirjan       Annikki Paajanen  Ulla-Maija Syväjärvi 

tarkastus   

 

 

 

 

 

 

Nähtävilläpito  
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Vanhusneuvosto 1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanhusneuvosto 2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Kokous valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Annikki Paajanen ja Ulla-Maija 

Syväjärvi.  
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vanhusneuvosto 3 § KUNTASTRATEGIA JA TALOUS-JA TOIMINTASUUNNITELMA 

VUOSILLE 2017- 2019 

 

Kunnassa on päätetty laatia pidemmän aikavälin kuntastrategia. 

Kunnan on vuosittain laadittava talous- ja toimintasuunnitelma 

seuraavalle kolmelle vuodelle. Enontekiön kunnassa valtuusto linjaa 

seuraavan talous- ja toimintasuunnitelman taloudellisen raamin 

kesäkuun kokouksessa. Myös talousarvion valmistelua ohjaavat 

periaatteet linjataan valtuuston kesäkuun kokouksessa.  

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen on lupautunut saapumaan kokoukseen 

keskustelemaan kuntastrategiasta sekä tulevasta talous- ja 

toimintasuunnitelmasta. 

 

Ehdotus: 

Vanhusneuvosto evästää kunnanjohtajaa kuntastrategian ja talous- ja 

toimintasuunnitelman valmistelun suhteen. 

 

Käsittely: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kertoi että kunnassa 

valmistellaan arvopohjaista kuntastrategiaa. Vanhusneuvosto 

keskusteli strategiassa huomioitavista seikoista evästäen 

valmistelua.  

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kertoi talous- ja 

toimintasuunnitelman valmistelutyöstä. Vanhusneuvosto keskusteli 

valmistelussa huomioitavista seikoista.  

 

Päätös: 

Keskustelu merkittiin tiedoksi. Kuntastrategia ja talous- ja 

toimintasuunnitelma tulevat vanhusneuvoston lausuttavaksi syksyllä.  

 

Päätettiin, että vanhusneuvoston nimen muutos valmistellaan ja nimen 

muutos tuodaan syksyllä vanhusneuvoston käsittelyyn.  
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Vanhusneuvosto 4 § KYSELYTUTKIMUS ENONTEKIÖLÄISTEN IKÄIHMISTEN 

ASUMISESTA, TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

Lapin ammattikorkeakoulun geronomi-opiskelijat Elina Liikavainio ja 

Sanna Paakki ovat selvittäneet Enontekiön sivukyläläisten 

ikääntyneiden asumista opinnäytetyönä. Selvitys tehtiin 

vanhusneuvoston aloitteesta. Liikavainio ja Paakki esittelevät 

selvityksensä tuloksen kokouksessa.  

 

Ehdotus: 

Vanhusneuvosto esittää näkemyksensä siitä miten selvityksen tuloksia 

voivat kunta ja mahdolliset muut toimijat hyödyntää. 

 

Käsittely: 

Elina Liikavainio ja Sanna Paakki esittivät tutkimuksensa tulokset 

Power Point esityksenä. Keskustelussa tekijät kertoivat, että 

pääosin enontekiöläisten sivukyläläisten asumisolosuhteet olivat 

hyvät. Kuitenkin oli joitakin vastaajia jotka asuivat aivan ilman 

mukavuuksia. Vastaajien toimintakyky vaihteli paljon. Hoidollista 

apua saa mutta kiinteistön hoitoon liittyviin asioihin apua ei ole 

riittävästi tarjolla.  

Vahusneuvosto keskusteli myös vanhusten itsemääräämisoikeudesta. 

Todettiin, että ajoissa tehdyllä hoitotahdolla voi itse linjata 

hoitoa ja palveluja sen varalta että itse ei pysty tahtoaan 

ilmoittamaan. Keskusteltiin myös teknisten apuvälineiden 

hyödyntämisessä muistisairaiden kotona asumisen turvallisuuden 

parantamiseksi.  

 

Päätös: 

Elina Liikavainion ja Sanna Paakin selvitys julkaistaan sähköisenä 

sopivalla foorumilla. Selvitys toimitetaan tulostettuna Enontekiön 

kirjastoon ja Karesuvannon terveysasemalle tutustumista varten. 

Selvitys annetaan tiedoksi Kiinteistöyhtiö Enontekiön kunnan asunnot 

ja sitä hyödynnetään kunnan suunnittelutyössä. 

 

Vanhusneuvosto antoi selvitettäväksi voitaisiinko esimerkiksi 

vanhusten viikon tilaisuuksiin järjestää apuvälinenäyttely 

liikkumisen seuraamisen apuvälineistä.  

Kaikkien toimijoiden tulisi edistää ikäihmisten 

tietotekniikkaosaamista sekä, tukea, ja rohkaista, ikäihmisiä 

tietotekniikan käyttöön.  
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Vanhusneuvosto 5 § KUNTOUTUS MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYDENHOIDON 

KUNTAYHTYMÄSSÄ 

 

Kokouksessaan 19.11.2016 vanhusneuvosto kiinnitti huomioita siihen 

että myös ikäihmisille tulisi tarjota suunnitelmallista kuntoutusta 

toimintakyvyn edistämiseksi. 

Fysioterapeutti Auli Kynsijärvi on lähettänyt esityslistan 

oheismateriaalina olevan kirjeen, jossa hän selostaa kuntayhtymän 

ikäihmisille tarjolla olevaa kuntoutusta. 

 

Ehdotus: 

Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.    
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Vanhusneuvosto 6 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 8.- 9.9.2016 

ROVANIEMELLÄ. Vanhusneuvoston jäsenet voivat osallistua syyspäiville 

kunnan kustantamana. Ilmoittautumiset sosiaalitoimistoon, jotta 

matkat ja yöpyminen voidaan järjestää keskitetysti.  

 

Vanhuspalvelujen kriteerien valmistelutyö. Muonion 

sosiaalilautakunta ja Enontekiön perusturvalautakunta ovat 

päättäneet yhteistyössä Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymän kanssa ajantasaistaa vanhuseläkeikäisten kotipalvelua, 

asumispalveluja ja laitoshoitoa koskevat perusteet. Perusteet eli 

palvelun piiriin pääsyn kriteerit ja palvelun sisällön kuvaus, on 

tarkoitus tuoda luottamuselinten käsittelyyn syyskesällä.  

 

Vanhusten viikko 2.-9.10.2016. Vanhustenpäivä 2.10.2016. Vanhustyön 

Keskusliiton vanhustenviikon teemana on tänä vuonna ” Tekee mieli 

oppia ”  

 

Päätös: 

Keskustelun kuluessa ideoitiin vanhusten viikkoa: toivottiin Aira 

Samulinin vierailua.  

 

Vanhusneuvosto piti tärkeänä että kunta omalta osaltaan huolehtii 

tiedotuksesta vanhuseläkeikäisiä koskevissa asioissa.  

 

Tiedoksi saatettavat asiat merkittiin tiedoksi.  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.  

 

 

 

 

 

 

  

 


