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Saapuvilla olleet jäsenet
Birgitta Eira
Heidi Risto
Reijo Mannela
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Virpi Labba
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Per Oula Juuso
Anu Ollila
Satu-Marja Eira Keskitalo
Riitta Vieltojärvi
Asta Niemelä
Jenniina Eira
Ulla Keinovaara
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Jari Rantapelkonen

kunnanjohtaja

Muut saapuvilla
olleet

Miia Ahlholm
Anne-Maria Näkkäläjärvi
Riitta Peltovuoma
Elina Ruokanen
Pirjo Stoor
Jani Pohjola
Matti Ikonen

sihteeri
joht. sosiaalityöntekijä § 12
hallinnollinen rehtori § 12
kuntoutusohjaaja § 12
terveydenhoitaja/LSHP § 12
terveyskeskuslääkäri § 12
henkilöstöjohtaja § 17

Asiat

11 § - 18 §

Pöytäkirjan
allekirjoitus

Birgitta Eira
puheenjohtaja

Miia Ahlholm
sihteeri

Pöytäkirjan
tarkastajat

Pöytäkirja on
nähtävänä

Enontekiön kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi
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11 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Vammaisneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
vammaisneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi vammaisneuvoston
jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen vammaisneuvosto päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Selostus
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä pöytäkirjan
tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä kunnan virastotalolla ja Enontekiön
kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.
Ennen nähtävillä pitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai
estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta
esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi.
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12 § Erityislasten ja vammaisten henkilöiden palveluiden kehittäminen
Päätös
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Päätetään yhteisen keskustelun pohjalta konkreettisia toimenpiteitä asioiden eteenpäin viemiseksi.
Selostus
Vammaisneuvosto on kutsunut eri sidosryhmien asiantuntijoita keskustelemaan erityislasten ja vammaisten henkilöiden palveluiden kehittämiseksi.
Kutsutut:
johtava sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi,
hallinnollinen rehtori Riitta Peltovuoma,
kuntoutusohjaaja Elina Ruokanen, Kolpene,
terveyskeskuslääkäri Jani Pohjola, LSHP perusterveydenhuolto,
terveydenhoitaja Pirjo Stoor, LSHP perusterveydenhuolto
Kutsuttuja asiantuntijoita on pyydetty etukäteen miettimään kaksi suurinta ja ajankohtaisinta haastetta erityislasten ja vammaisten henkilöiden palveluissa sekä
ideat/keinot palveluiden kehittämiseksi.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Elinvoimalautakunta
Vanhusneuvosto
Nuorisovaltuusto
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13 § Tilinpäätös 2019
Päätös
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Vammaisneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen toimitettavaksi osaksi kunnan tilinpäätöstä.
Selostus
Vammaisneuvoston tehtävänä on valmistella kuntalain mukaiseen kunnan tilinpäätökseen toimintakertomus omalta osaltaan. Toimintakertomuksessa arvioidaan ja
analysoidaan vuositasolla omien tavoitteiden toteutumista sekä vaikuttajaelintoiminnan vaikuttavuutta kunnassa.
Liite
Vammaisneuvoston tilinpäätös 2019
Tiedoksi
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
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14 § Muut asiat

15 § Tiedoksi saatettavat asiat
Kunnanhallitus 25.2.2020, 45 § Vammaisneuvoston jäsenen nimeäminen
Kohti parempaa mielenterveyttä tapahtuma 26.2.2020
Kirjasto on aloittanut digituen illat. Illoissa kuntalaisilla on mahdollisuus saada tukea
esim. erilaisten ohjelmien käyttöön. Ajankohdista ilmoitetaan Enontekiön sanomissa
ja kunnan Facebook-sivustolla.
Kuntalaisfoorumi maanantaina 16.3.2020 klo. 17-19, teemana hyvinvointikeskus
Ennakkotieto teatteriesityksestä; Lisman ministeri (Kolari) esiintyy Hetan liikuntahallilla 17.5. Tarkempi aloitusaika tiedotetaan myöhemmin.
5-7.6.2020 Kuurojen valtakunnalliset kulttuuripäivät, Joensuu
23.9.2020 Maailman viittomakielten päivä (+ kansainvälinen kuurojen viikko)
6.10.2020 Kansainvälinen puhevammaisten päivä (+ kansainvälinen puhevammaisten
viikko syksyllä)
10.10.2020 Maailman mielenterveyspäivä
13.10.2020 Maailman näkökyvyn päivä

16 § Jäsenten esille ottamat asiat
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17 § Kaikille sopivan suunnittelun edistäminen laaja-alaisesti yhteiskunnassa
Päätös
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Vammaisneuvosto pyrkii vaikuttamaan tulevan hyvinvointikeskuksen suunnitteluun
osallistumalla 16.3.2020 kuntalaisfoorumiin.
Selostus
Enontekiön kunnassa järjestetään kuntalaisia osallistavana tilaisuutena vuosittain
kaksi kuntalaisfoorumia. Vuoden 2020 ensimmäinen kuntalaisfoorumi on maanantaina 16.3.2020 klo. 17.00. Kuntalaisfoorumissa käsitellään Enontekiölle suunniteltavaa hyvinvointikeskusta.
Vammaisneuvosto on päättänyt käsitellä yhtenä vuoden 2020 teemana kaikille sopivan suunnittelun edistämistä laaja-alaisesti yhteiskunnassa.
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) hallitusohjelmatavoitteiden mukaan edistettäviä asioita voivat olla;
- esteettömyys ja saatavuus palveluissa ja järjestelmissä
- rakennetun ympäristön esteettömyyttä ja esteetöntä asuntotuotantoa
- vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioimista maankäyttö- ja rakennuslain
uudistamisessa
- korjausavustusten saatavuuden turvaamista
Vammaisneuvosto on kokouksessaan 14.11.2019 arvioinut paikallisesti tärkeimpiä
muutostarpeita kaikille sopivan suunnittelun edistämiseksi laaja-alaisesti;
- vammaisten henkilöiden liikkumista ja itsenäistä asiointia vaikeuttavat sähköovien puuttuminen julkisista tiloista
- virastotalon puutteellinen valaistus on näkövammaisille turvallisuusriski
- kaiteet ovat välttämättömiä kaikissa paikoissa joissa on rappuset
Tiedoksi
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Elinvoimalautakunta
Vanhusneuvosto
Nuorisovaltuusto

18 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

