
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  

Vanhusneuvosto 

 

Kokousaika  06.05.2015 klo  13.00 – 15.35 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone  

 

 

Saapuvilla 

olleen jäsenet Onni Niemelä   pj 

Aino Koivisto          vpj 

Maila Alatalo   j 

          Risten-Rauna Magga          j 

Pirkko Rantatalo   j 

  Juhani Labba   j 

Terttu Anunti  vj 

Iisko Vanhapiha  vj 

Annikki Paajanen   j 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Annikki Kallioniemi esittelijä 

     pöytäkirjanpitäjä 

  Elina Liikavainio  3 § 

  Sanna Paakki  3 § 

 

Asiat  § 1 - 10 

 

 

Pöytäkirjan 

allekirjoitus Onni Niemelä  Annikki Kallioniemi

  puheenjohtaja  sihteeri   

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Annikki Paajanen  Pirkko Rantatalo 

 

 

 

 

 

 

Nähtävilläpito Enontekiön sosiaalitoimisto, viraston 

aukioloaikoina 
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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 tarkastajiksi valittiin Annikki Paajanen ja Pirkko 

Rantatalo. 
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Vanhusneuvosto 3§ KYSELYTUTKIMUS ENONTEKIÖLÄISTEN IKÄIHMISTEN 

ASUMISTA JA ASUMISPALVELUJA KOSKEVISTA TARPEISTA, TOIVOMUKSISTA JA 

MIELIPITEISTÄ  

 

Vanhusneuvosto päätti vanhustenhuollon toimintasuunnitelmaa 

15.8.2015 käsitellessään: Ikäihmisiltä pitäisi kysyä heidän 

toivomuksistaan asumisen suhteen, ja kyselyn tulokset huomioida 

suunnittelussa.  

 

Lapin ammattikorkeakoulun geronomi-opiskelijat Elina Liikavainio ja 

Sanna Paakki ovat lupautuneet tekemään tutkimuksen opinnäytetyönään. 

Elina Liikavainio ja Sanna Paakki saapuvat kokoukseen keskustelemaan 

kyselyn toteuttamisesta.  

 

Ehdotus: 

Vanhusneuvosto linjaa mitä asioita kyselyssä tulisi huomioida sekä 

päättää siitä miten kyselyn tulokset hyödynnetään.  

 

Käsittely: 

Keskustelussa tuli esille: 

Ryhmähaastatteluja pidettiin hyvänä tapana kartoittaa tarpeita, 

toiveita ja haaveita.  

Haastateltavia tulisi olla eri kylistä. 

Teknisen toimiston ja teknisen lautakunnan tulisi huomioida 

ikäihmiset. 

Kokoontumistilat ja, liikuntamahdollisuudet, tärkeitä ikäihmisille.  

 

Päätös: 

Opiskelijat Elina Liikavainio ja Sanna Paakki toimittavat kesän 

aikana tutkimussuunnitelmansa vanhusneuvoston jäsenille 

kommentoitavaksi.  
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Vanhusneuvosto 4 § SIVISTYSTOIMEN PALVELUT IKÄIHMISEN NÄKÖKULMASTA 

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista mukaan vanhusneuvoston tulee voida 

vaikuttaa kunnan eri toimialueiden suunnitteluun ja valmisteluun 

sekä toimintojen seurantaan. Kunnan sivistystoimi on halunnut kuulla 

vanhusneuvostoa koskien kunnan liikunta-, kirjasto-, 

kansalaisopisto-, sekä vapaa-aikapalvelujen suhteen.  

 

Kunnan sivistystoimen johtaja Laila Nikunlassi on lupautunut 

saapumaan kokoukseen kuultavaksi ja esittelemään sivistystoimen 

palveluja.  

 

Ehdotus: 

Vanhusneuvosto tekee ehdotukset koskien sivistystoimen tulevaa 

toimintaa ikäihmisten näkökulmasta sekä arvioi nykyisten palvelujen 

toimivuutta ikäihmisten näkökulmasta.  

 

Päätös:  

Siirretään seuraavaan kokoukseen.  
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Vanhusneuvosto 5 § OSALLISTUMINEN ALUEELLISEN VANHUSTENHUOLLON 

TOIMINTASUUNNITELMAN TEKEMISEEN 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ”Muisti-Kaste”-hanke on 

saanut tehtäväkseen laatia vuoden 2015 aikana Lapin maakunnan 

alueelle vanhustenhuollon alueellisen suunnitelman. Alueellinen 

suunnitelma liittyy ns. sote-valmisteluun. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämistä alueellisina kokonaisuuksina 

valmistellaan. Tavoitteena on yhdenvertaiset palvelut alueelle.  

Suunnittelu tapahtuu pääosin videoneuvotteluina järjestettävinä 

etäneuvotteluina. 

 

Valmistelun yhteydessä on keskusteltu myös siitä pitäisikö Lapin 

maakunnan alueelle asettaa alueellinen vanhusneuvosto. Asiaa on 

kannatettu myös on myös esillä ollut malli, jossa vanhusneuvostot 

kokoontuisivat alueellisiin neuvonpitoihin seutukunnittain. 

Enontekiön osalta Tunturi-Lapissa.  

 

Ehdotus: 

Vanhusneuvosto nimeää edustajikseen alueellista suunnitelmaa 

koskeviin kokouksiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Vanhusneuvosto ottaa kantaa siihen onko se alueellisen 

vanhusneuvoston kannalla vai alueellisten neuvottelupäivien 

kannalla.  

 

 

Päätös: 

Vanhusneuvosto ei ottanut tässä vaiheessa kantaa alueellisen 

vanhusneuvostotyön järjestämistapaan.  

Vanhusneuvosto totesi, että tutustuminen toisten vanhusneuvostojen 

toimintaan on tärkeää, myös yli seutukunta- ja maakuntarajojen.  
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Vanhusneuvosto 6 § VANHUSNEUVOSTON TOIMINNASTA TIEDOTTAMINEN 

 

Ehdotus:  

Vanhusneuvosto päättää että sen esityslistat ja pöytäkirjat 

julkaistaan kunnan www.sivuilla. 

 

Vanhusneuvosto tiedottaa toiminnastaan yhteistyössä SámiSoster ry:n 

kanssa järjestettävässä kevätliikuntatapahtumassa Karesuvannossa, 

joka tilaisuus on samalla Virtapiiri-kerhojen kevätkauden 

päätösjuhla.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

http://www.sivuilla/
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Vanhusneuvosto 7 § KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUJEN, PALVELUASUMISEN JA 

LAITOSHOIDON KOKONAISUUTTA POHTIVAN, PERUSTURVALAUTAKUNNAN 

ASETTAMAN, TYÖRYHMÄN OHJAUSRYHMÄNÄ TOIMIMINEN 

 

Enontekiön perusturvalautakunta on asettanut kunnan vanhustenhuollon 

toimintasuunnitelman mukaisen työryhmän, joka työskentelee 

31.12.2015 saakka. Ryhmän jäseniksi on nimetty perusturvalautakunnan 

puheenjohtaja Leena Palojärvi, vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-

Keskitalo, sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm, saamenkielinen kehittäjä-

sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi ja sosiaalisihteeri 

Annikki Kallioniemi. Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä 

on nimennyt ryhmään edustajakseen vs. avohuollon vastaava hoitaja, 

saamenkielinen terveydenhoitaja Pauliina Näkkäläjärvi.  

 

Ryhmä ei ole vielä aloittanut työskentelyään. 

 

Ehdotus:  

Vanhusneuvosto suostuu ryhmän ohjausryhmäksi.  

Ryhmä kutsutaan esittelemään työtään vanhusneuvoston kokoukseen 

syksyllä 2015. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  
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Vanhusneuvosto 8 § VANHUSNEUVOSTON TOIMINTA V. 2015 

 

Ehdotus:  

Esitetään kokouksessa. 

 

Käsittely: 

Esittelijä toivoi että vanhusneuvosto asettaisi toiminnalleen 

tavoitteet ja päättäisi kokoontumisistaan. 

 

Päätös: 

Vanhusneuvosto päätti kokoontua kerran neljännesvuodessa. Seuraava 

kokoontuminen elokuun loppupuolella.  

Käsiteltäviä asioita v.2015 ovat: vaikuttaminen sosiaali- ja 

terveyspalveluihin sekä muihin kunnan palveluihin sekä paikkakunnan 

palveluihin ja tapahtumiin.  

Syksyllä 2015 kokouksissa käsitellään mm. kunnan sivistystoimen 

palvelujen kehittämistä ikäihmisen näkökulmasta ja muistisairaan 

palveluja. Vanhusneuvosto työskentelee kotiin annettavien 

palveluiden, palveluasumisen ja laitoshoidon kokonaisuutta 

selvittävän työryhmän ohjausryhmänä. 

  

 

 

Vanhusneuvosto 9 § OSANOTTAJIEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Ei ollut. 

 

 

 

Vanhusneuvosto 10 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

SenioriKaste; tiistai 28.4.2015 klo 13.- 14.30 Muistisairaudet 

Ennalta ehkäisevä työ –mitä se on palvelurakenteessa. Varhainen 

toteaminen –mitä tulee havainnoida. Etäluento. 

 

Käsittely:  

Kokouksen kuluessa Annikki Paajanen tiedotti, että kuntaan on 

päätetty perustaa senioriyhdistys. Valtakunnalliset eläkelaisliitot 

käyvät tiedottamassa paikkakunnala toiminnastaan, joihin 

tilaisuuksiin kaikki ovat tervetulleita.  

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.  

 

 


