
Vammaisneuvoston tilinpäätös 2019 

 

Kunnallinen vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden 

yhteistyöfoorumi. Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, 

päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä 

antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden oikeudet 

toteutuvat. 

Vammaisneuvosto osallistuu kaikkien hallinnonalojen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Hyvin 

toimiva yhteistyö kunnan ja vammaisneuvoston välillä hyödyttää molempia osapuolia. On tärkeää, 

että vammaisneuvostossa on edustettuna tai tarvittaessa kutsuttuna eri hallinnonalojen edustajia. 

Näin vammaisneuvoston asiantuntemus saadaan kanavoitua kaiken kunnassa tehtävän vammaisia 

ihmisiä koskevan päätöksenteon tueksi. Hyvässä yhteistyössä tieto kulkee saumattomasti 

molempiin suuntiin: Vammaisneuvosto tuo itse aktiivisesti esiin havaitsemiaan epäkohtia. Kunnan 

toimielimet taas osaavat hyödyntää neuvoston asiantuntemusta. 

Vammaisneuvoston edunvalvonta ja vaikuttamistyö vammaisten henkilöiden osallisuuden 

vahvistamiseksi ja palveluiden parantamiseksi vuonna 2019 on ollut aktiivista. Vammaisneuvosto on 

kutsunut eri viranhaltijoita ja muita asiantuntijoita kokouksiin saadakseen ajantasaista tietoa 

vammaisten henkilöiden hyvän, tasavertaisemman arjen edistämiseksi sekä palveluiden 

kehittämiseksi.  

 
Vammaisneuvosto on kokoontunut vuonna 2019 neljä kertaa; 26.2, 16.5, 5.9 ja 14.11.2020 
 
Vammaisneuvoston jäsenten ja varajäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2019 
 

Nimi 26.2 16.5 5.9 14.11 

Birgitta Eira pj X X X X 

Mika Heikura j X    

Timo Leppäjärvi j    X 

Maarit Rinne j X X X  

Heidi Risto vpj X  X X 

Jari Stoor j  X X X 

Virpi Labba j X X   

Reijo Mannela j    - 

     

Satu-Marja Eira-Keskitalo vj  X   

Riitta Vieltojärvi vj X X X  

Ulla Keinovaara vj   X X 

Asta Niemelä vj    X 

 
 
Vammaisneuvoston nimetyn edustajan osallistuminen hyvinvointilautakunnan kokouksiin vuonna 
2019  
 

Edustaja 24.1 13.2 21.3 16.5 17.6 22.8 26.9 24.10 28.11 

Birgitta Eira - - - - - - - - - 

 



Vammaisneuvoston nimetyn edustajan tai varaedustajan osallistuminen kunnanvaltuuston 
kokouksiin vuonna 2019 
 

Edustaja 16.1 27.2 8.5 13.6 30.8 7.10 13.11 10.12 

Heidi Risto X X  X  X   

Jari Stoor (varaedustaja)     X    

 
 
Vammaisneuvosto esitti väärtipäivien järjestämistyöryhmälle esitykset väärtipäivillä 
toteuttamistaan tilaisuuksista ja muista järjestelyistä. Toimeenpano toteutui hyvin yhteistyössä 
”Yhdessä toimien Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia saamelaisalueelle” –hankkeen 
hanketyöntekijöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanketyöntekijät avustivat 
Väärtipäivien tapahtumien järjestelyissä. 

 
Väärtipäivien toteutuneet järjestelyt: 
Perjantai: 
Hop in –Hop off kyyditys Hetan kylältä Kotiseutumuseolle yhteistyössä Lions Clubin kanssa  
Mieleni maassa –tarinoita depressiosta, yhteistyössä Balanssi ry:ltä kaksi kokemusasiantuntijaa ja 
asiantuntijaluennoitsijana lääkäri Yrjö Perkkiö.  
Tapahtumaan osallistuminen tarjottiin ns. satelliittitoimintana Karesuvannon ja Kilpisjärven kylille, 
yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa. Kilpisjärvellä 4 osallistujaa, Karesuvannossa 3 ja Hetassa 19.  
 
Lauantai: 
Ilmaiset reittikuljetukset väärtitorille: 
-Kilpisjärvi –Karesuvanto –Palojoensuu –Hetta (3 henkilöä) 
-Näkkälä –Palojärvi –Leppäjärvi –Hetta (ei kysyntää) 
-Ylikyrö –Nunnanen –Peltovuoma –Vuontisjärvi –Hetta (4 henkilöä) 
 
Markkinatorille kutsuttiin eri yhdistyksiä ja Aspa säätiön digikavereita. 

 
Vammaisneuvosto on käsitellyt kokouksessaan vammaisten henkilöiden oikeuksien 
neuvottelukunnan (VANE) hallituskauden 2019-2023 tärkeimmät tavoitteet enontekiöläisestä 
näkökulmasta ja vienyt kommentit kunnanhallitukselle ja hyvinvointilautakunnalle tiedoksi. 
 
Vammaisneuvosto ja kunnan vammaiset henkilöt ovat osallistuneet Vie vanhus ulos kampanjaan 
yhteistyössä vanhustenhuollon henkilöstön ja asiakkaiden, Aspan ja toimintakeskus Hyrylän kanssa. 
 
Vammaisneuvosto on edistänyt kokouksissaan tiedottamista mm. depressiokoulutuksen ja 
saamenkielten viikon osalta. 
 
Vammaisneuvoston jäsen Timo Leppäjärvi on osallistunut kunnan edustajana maakunnan 
vammaisneuvoston toimintaan.  
 
Valtakunnallisiin vanhusneuvostopäiviin 27-28.11 ei vammaisneuvoston jäsenillä tai varajäsenillä 
ollut mahdollisuutta osallistua. 
 
 

 
 
 



Vammaisneuvoston vuonna 2019 kokouksissaan käsittelemät lausuntotarpeet tai terveiset  
päätöksentekijöille 

 

 
Vammaisneuvoston talouden toteutuminen vuonna 2019 
 

Budjetti 2019 Toteuma 2019 

3.400,00€  2.777,12€ (81,7%) 

 

Vammaisneuvosto esitti kunnanhallitukselle vuoden 2020 määrärahaksi 5000€. Perusteina mm. 

saada toiminnan suunnitteluun vakautta tapahtumien järjestämiseen tai asiantuntijoiden 

kutsumiseen ja palkkaamiseen. 

 

Asia  Kenelle/vastuutaho  

Tulkkipalveluiden toimivuuden  
parantamistarpeet 

 Kela, 
virkamiesvalmistelu 

 

Hetan levähdyspenkit 
 
 
Julkinen liikenne ja saavutettavuus 
 
 
Lumityöt 
 
 
Hetan kyläkeskuksen kehittämisen 
kokonaissuunnitelma 
 
Luontoliikunnan esteettömyyden  
kehittäminen 
(luontopolut/reitit, lintutornit) 
Toimintakeskus Hyrylän tilatarpeet 
 
 
Kehitysvammaisten erityishuollon 
vaatimien henkilöstövoimavarojen  
turvaaminen 
Vammaisten henkilöiden osallisuuden  
vahvistaminen 
 
Tukihenkilö- ja ystävätoiminnan  
kehittäminen 
Erityislasten tarpeet Enontekiöllä 

 Kunnanhallitus, elinvoimalautakunta, 
infrastruktuuritoimiala, 
virkamiesvalmistelu 
Kunnanhallitus, elinvoima- ja 
hyvinvointilautakunnat, kehittäminen ja 
elinvoimatoimiala, virkamiesvalmistelu 
ELY-keskus, elinvoimalautakunta, 
infrastruktuuritoimiala, 
virkamiesvalmistelu 
Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, 
elinvoima- ja hyvinvointilautakunnat, 
virkamiesvalmistelu 
elinvoima- ja hyvinvointilautakunnat, 
virkamiesvalmistelu, 
Metsähallitus 
Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, 
elinvoima- ja hyvinvointilautakunnat, 
virkamiesvalmistelu 
Kunnanhallitus, hyvinvointilautakunta, 
virkamiesvalmistelu 

 
Kunnanhallitus, hyvinvointilautakunta, 
vapaa-aika ja kulttuuritoimialat, 
virkamiesvalmistelu 
Virkamiesvalmistelu, monitoimijainen 
yhteistyö 
Kunnanvaltuusto, virkamiesvalmistelu 

 

 


