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ASIALISTA: 

 

16 § Vanhusneuvoston kokouksen järjestäytyminen 

17 § Enontekiön kuntastrategia enontekiöläisten ikäihmisten 

näkökulmasta 

18 § Vanhusneuvoston lausuntopyyntö vanhuspalvelusuunnitelman 

luonnokseen 

19 § Toimiva kotihoito Lappiin – hankkeen kutsu järjestö- ja 

seurakuntayhteistyötilaisuuteen 

20 § Vanhusneuvoston jäsenten esille ottamat asiat 

21 § Tiedoksi saatettavat asiat 

22 § Seuraava kokous 
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Vanhusneuvosto 16 § VANHUSNEUVOSTON KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  

 

Päätös 

Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 

yksimielisesti Tuula Kivipää ja Elma Vuontisjärvi. 

 

Päätösehdotus (sosiaaliohjaaja) 

Vanhusneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi 

ja päätösvaltaiseksi ja vanhusneuvosto päättää valita 

pöytäkirjantarkastajiksi kaksi vanhusneuvoston jäsentä tarkastamaan 

kokouksen pöytäkirjan. Edelleen vanhusneuvosto 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. 

 

Vanhusneuvosto ei ole kuntalain mukainen toimielin, eikä 

vanhusneuvosto käytä kuntalain mukaista päätösvaltaa. On kuitenkin 

tarkoituksenmukaista päättää kokousten laillisuudesta ja 

päätösvaltaisuudesta kuten toimielinten kohdalla. 

 

Vanhusneuvoston kokouksen allekirjoitettu pöytäkirja on nähtävillä 

Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enontekio.fi/
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Vanhusneuvosto 17 § ENONTEKIÖN KUNTASTRATEGIA ENONTEKIÖLÄISTEN 

IKÄIHMISTEN NÄKÖKULMASTA 

 

Päätös 

Käytiin aktiivista keskustelua. Yhteenvetona esille nousseet asiat: 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö ja erityisesti 

ennaltaehkäisevä työ nähtiin tärkeänä. Liikkumisaktiivisuus yksin ja 

yhdessä tukee terveyttä.  

Kaverin kanssa liikkuminen on usein mukavampaa.  

Kannustetaan ja muistutetaan kavereita liikkumaan.  

Liikuntaneuvontaa ja ohjattua ryhmätoimintaa kaivataan. Erityisesti 

esille nousi ikäystävällinen kuntosali.  

Ylläpidetään mielekkäitä harrastuksia, kuten käsityöt. 

Tärkeää kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi 

perusterveydenhuollon kanssa. 

Ei unohdeta hyvinvointia edistävää myönteistä ajattelua. 

 

Päätösehdotus (sosiaaliohjaaja) 

Vanhusneuvosto keskustelee kunnanjohtajan esityksestä niistä 

toimenpiteistä, jotka edistävät enontekiöläisten ikäihmisten 

hyvinvointia ja terveyttä. Sosiaaliohjaaja kirjaa keskustelussa 

kaikki esille nousevat asiat, joista tehdään yhteinen yhteenveto.  

 

Selostus 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli vanhusneuvoston 

kokouksessa 22.2.2018, 12 § Enontekiön arvopohjaista Met tehemä 

yhessä kuntastrategiaa. Kunnanjohtaja esitti, että vanhusneuvosto 

voisi miettiä; mitkä ovat ne konkreettiset toimenpiteet 

ikääntyneiden enontekiöläisten näkökulmasta, joilla Enontekiö on 

”rohki soma paikka ellää.”  

Aiempi käsittely 

Vanhusneuvosto 22.2.2018 12 § ENONTEKIÖN KUNTASTRATEGIA 2025 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli Enontekiön arvopohjaista 

Met tehemä yhessä strategiaa. Strategia rakentuu kolmeen ydinarvoon; 

luonto, terveys ja yhteistyö.  

Luonto: Strategian valmistelussa luontoarvo nousi ylitse muiden. 

Enontekiöllä olemme kaikki vahvassa vuorovaikutuksessa luonnon 

kanssa ja kahdeksan vuodenajan kierrossa.  

Terveys: Tilastojen mukaan muihin lapin kuntiin verrattuna 

Enontekiöllä sairastuvuus on hyvällä tasolla. Enontekiöläiset 

arvostavat terveyttä. Enontekiön väestö ikääntyy 

lähitulevaisuudessa, jolloin terveydestä ja hyvinvoinnista 

huolehtiminen on erityisen tärkeää.  
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Yhteistyö: Enontekiöllä yrittäjyys on korkeassa asemassa, 

erityisesti pienyrittäjyys. Isoa teollisuutta ei ole. Yhteistyö on 

elinvoiman perusta, me tarvitsemme toisiamme.  

 

Esittelyn jälkeen käytiin aktiivista keskustelua siitä, mitä 

strategian arvot ja ykköstavoite hyvinvoiva kuntalainen tarkoittavat 

käytännössä. Kuntastrategia on hyvinvointia ja terveyden edistämistä 

ohjaava asiakirja.  

 

Kunnanjohtaja esitti, että vanhusneuvosto voisi miettiä; mitkä ovat 

ne konkreettiset toimenpiteet, joilla Enontekiö on ”rohki soma 

paikka ellää.”  

- luontoarvo; edistetään luonnossa liikkumista, esim. hoidetaan 

latureitit kuntoon  

- käsillä tekemisen taitojen tukeminen; mitä tarkoittaa 

ikäntyneille ihmisille? 

- terveys; Enontekiön kunnan strateginen linjaus on, että 

edistetään myönteistä ajattelua. Miten edistämme ikääntyneiden 

kuntalaisten myönteistä ajattelua? Miten aktivoimme 

kuntalaisia? 

- liikuntaraati; ikäystävällinen kuntosali vai kuntosali pyörien 

päälle? 

- liikuntaneuvontaa ja ohjattua ryhmäliikuntaa; voisiko olla 

ohjattuna pienryhmätoimintana eri kylillä?  

 

Pohjoiseen toimintaympäristöömme vaikuttavat tekijät joille emme voi 

mitään. Voimme kuitenkin itse vaikuttaa omaan hyvinvointiimme ja 

tulevaisuuteemme. 

 

Esitys  

Kunnanjohtajan esittelyn jälkeen käydään yhteistä keskustelua 

kuntastrategiasta.  

 

Selostus 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen on kutsuttu vanhusneuvoston 

kokoukseen esittelemään uutta kuntastrategiaa 2025. Kuntastrategia 

ja kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja 

päätöksentekoprosessi 2018 eli vuosikello 2018 on lähetetty 

vanhusneuvoston jäsenille ja varajäsenille esityslistan liitteinä.  

 

Tiedoksi 

Hyvinvointilautakunta 

Kunnanhallitus 
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Vanhusneuvosto 18 § VANHUSNEUVOSTON LAUSUNNON 

VANHUSPALVELUSUUNNITELMAN LUONNOKSEEN 

 

Päätös 

Käytiin aktiivista keskustelua. Kirjataan perhehoito yhtenä 

palvelutoiminnan muotona vanhuspalvelusuunnitelmaan. Lisäksi esille 

nousi idea eri kyliin vietävästä vapaaehtoisen kummikaveritoiminnan 

kehittämisestä.  

 

Päätösehdotus (sosiaaliohjaaja) 

Vanhusneuvosto käy yhteistä keskustelua luonnoksesta ja antaa 

lausunnon vanhuspalvelusuunnitelman luonnokseen sihteerin esittelyn 

jälkeen. Mikäli vanhusneuvosto katsoo tarpeelliseksi, lausunnossa 

voidaan hyödyntää soveltuvin osin kokouksen edellistä pykälää, 17 § 

Enontekiön kuntastrategia enontekiöläisten ikäihmisten näkökulmasta. 

Tarvittaessa järjestetään ylimääräinen kokous lausunnon 

täsmentämiseksi kesäkuussa.  

 

Selostus 

Vanhuspalvelulain (980/2012) nojalla vanhusneuvosto on otettava 

mukaan vanhuspalvelulain mukaisen ikääntyneen väestön hyvinvointia 

koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja 

laadun arviointiin. 

 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri 

toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan 

asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, 

terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai 

päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän 

tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

 

Vanhusneuvoston tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, 

joilla on merkitystä ikääntyneen väestön elinolosuhteiden ja 

palvelujen kannalta. 

 

Sosiaaliohjaaja päivittää vanhuspalvelusuunnitelmaa YAMK opintojen 

opinnäytetyönä. Luonnos vanhuspalvelusuunnitelmasta jaetaan 

viimeistään kokouksessa.  

 

Tiedoksi 

 

Hyvinvointilautakunta 

Kunnanhallitus 
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VANHUSNEUVOSTO 19 § TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN – HANKKEEN KUTSU 

JÄRJESTÖ- JA SEURAKUNTAYHTEISTYÖTILAISUUTEEN 13.6.2018.  

 

Päätös 

Osallistumismahdollisuutta ei läsnä olleilla ollut. Sovittiin, että 

sihteeri selvittää saako vanhusneuvosto tilaisuuden mahdollisen 

aineiston käyttöön.   

 

Päätösehdotus (sosiaaliohjaaja) 

Vanhusneuvosto keskustelee osallistumismahdollisuudesta ja sopii 

osallistujista. Matkustaminen ensisijaisesti kimppakyydeillä. 

Sosiaaliohjaaja selvittää kunnan auton käyttömahdollisuuden ja 

ilmoittaa siitä osallistujille. Toiveiden mukaan sihteeri huolehtii 

ilmoittautumisesta. 

 

Selostus 

Toimiva kotihoito Lappiin – Monipuoliset tuen muodot kotona 

asumiseen – hanke on lähettänyt kuntien vanhusneuvostoille 

osallistumiskutsun yhteistyötilaisuuteen, jossa kehitetään yhdessä 

ikääntyvien palveluita sekä monipuolisia tuen muotoja kotona 

asumiseen. Yhteistyötilaisuus järjestetään keskiviikkona 13.6.2018 

klo. 13.00-15.30 Rovaniemellä.  

 

Hankkeen tiedote ja kutsu ilmoittautumisohjeineen on toimitettu 

vanhusneuvoston jäsenille.  
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VANHUSNEUVOSTO 20 § VANHUSNEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Outi Kurkela nosti esille vanhusneuvoston kokouspäivien muuttamisen 

eri päiville kun hyvinvointilautakunnan kokoukset. Kokouspäivän 

siirtäminen sopi kaikille. Seuraava kokous pidetään ma 13.8.2018 

klo. 12.00 alkaen Yrjö Kokko lintutornilla.  

Kutsutaan seuraavaan kokoukseen LSHP:n edustaja 

perusterveydenhuollosta. Keskustellaan yhdessä kuulumiset ja 

mietitään miten voisimme kehittää yhteistyötä.  

Hyvinvointilautakunnan esityslistalla on 22.5.2018 pidettävässä 

kokouksessa nuoriso-, vammais- ja vanhusneuvoston edustajan 

läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksessa. 

Vanhusneuvoston osalta todettiin, että vanhusneuvostosta 

hyvinvointilautakunnassa on varapuheenjohtajana Outi Kurkela ja 

elinvoimalautakunnassa jäsenenä Piia Juuso. Tämä edustus oli läsnä 

olevien mielestä hyvä ja riittävä.  
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VANHUSNEUVOSTO 21 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä kokoontui 6.4.2018. Kokouksen 

muistio jaetaan vanhusneuvoston kokouksen oheismateriaalina. 

Kokouksessa päätettiin, että vanhusten viikon suunnittelukokous 

pidetään elokuussa 2018. Vuonna 2018 vanhusten viikkoa vietetään  

7-14.10.2018. Vuoden 2018 teemana on Iloa toimeliaisuudesta!  

Suunnittelukokouksen koollekutsujana toimii sosiaaliohjaaja. 

Vanhusneuvostosta kokoukseen osallistuu puheenjohtaja Outi Kurkela, 

joka on Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmän jäsen.  

Lapin vanhusneuvostojen maakunnallinen verkostokokous pidettiin 

26.4.2018 klo. 13.00-15.00. Etäyhteydellä Hetan virtupisteestä 

osallistuivat puheenjohtaja Outi Kurkela, varapuheenjohtaja Ulla-

Maija Syväjärvi, jäsen Tuula Ruponen, jäsen Onni Niemelä ja sihteeri 

Miia Ahlholm. Kokousmateriaali, joka toimitettiin sihteerille 

jälkikäteen, on toimitettu edelleen vanhusneuvoston jäsenille.  

Lausuntopyyntö luonnokseen Lapin maakunnan ikäihmisten 

sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon 

myöntämisen perusteista  

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa 

kärkihankkeessa (I&O) on valmisteltu talven 2017- 2018 aikana 

yhtenäisiä maakunnallisia sosiaalihuoltolain mukaisten 

asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen 

perusteita.  Luonnoksen valmisteluun on osallistunut edustajia 

useista Lapin kunnista.  

Luonnoksessa on kuvattu ikäihmisten asumispalveluiden yleiset 

periaatteet ja palvelujen sisällöt sekä tukiasumisen, 

palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon 

palvelutarpeen arvioimiseen käytetyt mittarit ja näiden palvelujen 

myöntämisen perusteet.  Tavoitteena on saada Lapin maakunnan 

alueelle yhtenäiset myöntämisen perusteet käyttöön.  

 Vanhusneuvoston ja sihteerin/sosiaaliohjaajan kommentit on 

toimitettu hankkeelle.  
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VANHUSNEUVOSTO 22 § SEURAAVA KOKOUS 

Vanhusneuvoston seuraava kokous pidetään 13.8.2018 klo 12.00 alkaen 

Yrjö Kokko lintutornilla. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.46.  

 

 


