
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA   

Vanhusneuvosto 

 

Kokousaika  13.08.2018 klo  12.00-14.40 

 

Kokouspaikka Luontokeskuksen nuotiopaikka 

 

 

Saapuvilla 

olleet jäsenet Outi Kurkela  pj  

  Piia Juuso j  

  Tuula Kivipää vj  

  Marja Näkkälä vj  

  Salli Stoor vj  

Tuula Ruponen  j  

Ulla-Maija Syväjärvi vpj  

Elma Vuontisjärvi j 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Kultima Anneli 24 § klo. 12.00–12.30 

  Tervo Mirja 25 § klo. 12.30–12.57 

 

  Ahlholm Miia  sihteeri 

       

      

   

Asiat  § 23 - 33 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan Outi Kurkela  Miia Ahlholm 

allekirjoitus puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Tuula Ruponen  Tuula Kivipää 

   

 

 

 

 

 

Nähtävilläpito Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 
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ASIALISTA: 

 

23 § Vanhusneuvoston kokouksen järjestäytyminen 

24 § Yhteistyön kehittäminen LSHP:n perusterveydenhuollon kanssa 

25 § Virastotalon esteettömyys 

26 § Vanhusneuvoston esitykset vanhusten päivän ja vanhusten viikon 

     ohjelmaan 

27 § Vanhuspalvelusuunnitelman luonnoksen esittely 

28 § Kutsu Toimiva kotihoito Lappiin – hankkeen tulosseminaariin 

29 § Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 

30 § Kutsu vanhusneuvostopäivään  

31 § Osallistujien esille ottamat asiat 

32 § Tiedoksi saatettavat asiat 

33 § Seuraava kokous 
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Vanhusneuvosto 23 § VANHUSNEUVOSTON KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  

 

Päätös 

Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 

yksimielisesti Tuula Ruponen ja Tuula Kivipää.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

Vanhusneuvosto 

Hyvinvointiltk 

Kunnanhallitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enontekio.fi/
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Vanhusneuvosto 24 § YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LSHP:N 

PERUSTERVEYDENHUOLLON KANSSA 

 

Päätös 

Vastaava hoitaja, terveydenhoitaja Anneli Kultima kirjasi esitetyt 

kehittämiskohteet, jotka viedään eteenpäin ja huomioidaan 

mahdollisuuksien mukaan yhteisessä kehittämistyössä.  

Anneli Kultimaan voi olla myös suoraan yhteydessä. Hänet tavoittaa 

numerosta 040 356 5461 ja sähköpostitse anneli.kultima@lshp.fi  

 

Vastaava hoitaja, terveydenhoitaja Anneli Kultima kertoi 

ajankohtaisina asioina perusterveydenhuollon järjestämisvastuun 

siirtymisestä 1.10.2017 alkaen Lapin sairaanhoitopiirille. Päihde- 

ja mielenterveyspalveluissa työskentelevät psykologi ja psykiatrinen 

sairaanhoitaja ovat siirtyneet perusterveydenhuollon tulosalueelta 

mielenterveys- ja päihdetyön tulosalueelle 1.7.2018 alkaen.  

Keskusteltiin, miten organisaatiomuutos on näkynyt kuntalaisten 

arjessa? Esille nousi seuraavia asioita; 

 

- lääkäritilanne kokonaisuutena on parantunut ja se todettiin 

merkittäväksi turvallisuustekijäksi kunnassa 

- tutut hoitajat on hyvä asia ja he tukevat uusien lääkäreiden 

työtä 

- lääkäriin pääsyä on joutunut välillä odottamaan 

- röntgenissä on joutunut käymään myös Kittilässä ja Kolarissa 

- tietojärjestelmien yhteensopivuuksissa on haasteita 

- Karesuvannossa vain rajallinen määrä pääsee vastaanotolle ja 

vastaanottoaika on lyhentynyt. Kysyttiin, voisiko 

vastaanottoaikaa pidentää? Tällä hetkellä karesuvannossa on 

vastaanotto 2xkk ja Kilpisjärvellä 1xkk. 

- ambulanssit käyvät nyt Ruotsin puolella antamassa ensihoitoa. 

Onko toiminta tullut uudistuksen myötä?  

- Voimaa vanhuuteen hankkeessa ei ole ollut terveydenhuollon 

edustajaa ensimmäisen kokouksen jälkeen. Nyt voisi selvittää 

kuka terveydenhuollosta osallistuu yhteistyöryhmän 

työskentelyyn? 

 

Anneli Kultima kertoi, että Enontekiöllä hoidetaan kiireelliset avun 

tarvitsijat kotipaikkakunnasta riippumatta. Kiireettömät tapaukset 

ohjataan kotikunnan terveyspalveluihin. 

Laboratoriopalvelut, työterveyshuolto, osa sähköisistä 

tietojärjestelmistä ja palkkausasiat on ulkoistettu ostopalveluiksi. 

 

Tulosaluejohtajana, johtavana hoitajana toimii Sinikka Yliniemi. 

Peruskuntien neuvottelukunta neuvottelee perusterveydenhuollon 

kanssa kaksi kertaa vuodessa. Enontekiön neuvottelukunnan edustaja 

on terveydenhoitaja Paula Keski-Kujala.  

mailto:anneli.kultima@lshp.fi
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Päätösehdotus (sosiaaliohjaaja) 

Vaihdetaan kuulumisia ajankohtaisista asioista ja kuullaan mitkä 

asiat vanhusneuvosto arvioi tärkeimmiksi yhteisen kehittämistyön 

kohteiksi. Vanhusneuvoston kannanotot huomioidaan toiminnan 

kehittämisessä.  

 

Selostus 

Vanhusneuvosto keskusteli 22.5.2018 kokouksessaan yhteistyön 

tärkeydestä perusterveydenhuollon kanssa. Yhteisessä keskustelussa 

korostettiin toimivan yhteistyön ja yhteisen kehittämisen 

merkitystä. Kokouksessa sovittiin, että seuraavaan vanhusneuvoston 

kokoukseen kutsutaan asiantuntijana perusterveydenhuollon edustaja.  

 

Kokoukseen on kutsuttu LSHP:n perusterveydenhuollon edustajana ja 

asiantuntijana kuultavaksi vastaava hoitaja, terveydenhoitaja Anneli 

Kultima. 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

Vanhusneuvosto 

Hyvinvointiltk 

Kunnanhallitus 

Vastaava hoitaja Anneli Kultima 
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Vanhusneuvosto 25 § VIRASTOTALON ESTEETTÖMYYS 

 

Päätös 

Vanhusneuvosto yhtyy vammaisneuvoston aloitteeseen 

esteettömyyden/akustiikan parantamiseksi. Aloitteeseen esitetään 

lisättäväksi induktiosilmukat kokoustiloihin. 

 

Isännöitsijä Mirja Tervo kertoi, että virastotalo on vanha, 31- 

vuotias rakennus. Talossa on esteettömyyden lisäksi muita laaja-

alaisia korjaustarpeita, joten peruskorjaukseen otetaan koko talo.  

Rakennuttajakonsultti otetaan mukaan suunnittelemaan talon 

arkkitehtuuria kunnioittava peruskorjausprosessi.  

 

Ensi syksyn ja talven aikana tullaan tekemään yhteinen suunnitelma 

toimenpiteistä. Suunnitelma tarkentaa remontin toteutuksen 

aikataulutuksen. 

 

Päätösehdotus (sosiaaliohjaaja) 

Vanhusneuvosto kuulee asiantuntijana isännöitsijä Mirja Tervoa 

virastotalon suunnitelluista, esteettömyyttä parantavista 

toimenpiteistä.   

Vanhusneuvosto käsittelee asiaa ja päättää yhtyä vammaisneuvoston 

kanssa yhteiseen aloitteeseen akustiikan parantamiseksi. 

Keskustelussa mahdollisesti esille nousseet lisäykset esitetään 

vammaisneuvostolle yhteiseen aloitteeseen. 

 

Selostus 

Isännöitsijä Mirja Tervo on kutsuttu asiantuntijana kuultavaksi 

kokoukseen.  

 

Asian aiempi käsittely vammaisneuvosto 18.5.2018 10 § 

 

Päätös 

Keskustelu esitetään virastotalon taloyhtiölle. Vanhusneuvostolle  

esitetään, että se käsittelisi asiaa ja yhtyisi aloitteeseen  

akustiikan parantamisesta.  

Selostus 

Isännöitsijä Mirja Tervo oli asiantuntijana kuultavana asian 

käsittelyn ajan. 

 

Valaistus 

Mirja Tervo kertoi, että valaistuksen osalta on pyydetty tarjous 

yhdessä kunnan kanssa. Suunnitteilla led-valaistus ja uudet 

valaisimet. Myös pihan valaistusta lisätään.  

Keskustelussa pyydettiin huomioimaan yläaulan käyttö näyttelyiden  

pitopaikkana. Tarvittaisiin yläaulaan kohdistettavat valaisimet.  

Portaikon valaiseminen on tärkeää. Portaat yläkertaan myös jyrkät ja  
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askelma lyhyt. Mahdollisesti portaiden turvallisuutta voitaisiin  

parantaa maalaamalla tai pinnoittamalla. Koroke portaiden alapäässä  

tarpeeton. Punatiiliset alueet pimeitä.  

 

Akustiikka 

Kokoustiloissa kuuleminen vaikeaa kaikumisen vuoksi. Mirja Tervo 

esitti että vammaisneuvoston tulisi tehdä aloite kunnalle, että 

akustiikkaa parannettaisiin kokoustilojen korjauksen yhteydessä.  

Tarvittaessa voitaisiin kutsua asiantuntija tai itse perehtyä 

asiaan. Tarvitaan myös äänimaailma joka auttaa mm. suunnistamisessa.  

Hyvä olisi pyytää vanhusneuvostoa käsittelemään asiaa ja esittää  

vanhusneuvostolle yhteistä aloitetta akustiikan parantamiseksi. 

 

Esteettömyys liikkumisen suhteen 

Kahden ulko-oven läpi on vaikea päästä jos käyttää apuvälineitä.  

Isännöitsijä lupasi selvittää voidaanko asia korjata kun ovet 

lähiaikoina uusitaan. Kynnykset on oltava paloturvallisuuden vuoksi. 

Ehkä voisi rakentaa liuska. Julkisia tiloja koskeviin säädöksiin 

tulisi perehtyä. Alakerrassa inva-WC, mutta sinne ei ole opastusta. 

Yläkerrassa ei ole inva-WC:tä.  

Hissin toiminta. Hissi on juuttunut josta syystä se on lukossa.  

Kutsuminen puhelimella. Kunnan viraston hälytysjärjestelmiä 

uusitaan. Mahdollisesti kutsu voisi olla hälytysjärjestelmässä.  

Olisi mahdollista saada hissi joka voisi olla auki ja joko voisi  

olla käytettävissä? Portaikko ongelmallinen.  

 

Saavutettavuus  

Opastus paremmaksi. Esimerkiksi kartta talosta ja eri toimintojen 

sijainnista. Henkilökunnan koulutus vammaisen henkilön 

kohtaamisessa. Pop up-kahvila ollut hyvä. 

 

Mirja Tervo poistui kokouksesta keskustelun jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

Vanhusneuvosto 

Vammaisneuvosto 

Hyvinvointiltk 

Kunnanhallitus 

Isännöitsijä Mirja Tervo 
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Vanhusneuvosto 26 § VANHUSNEUVOSTON ESITYKSET VANHUSTEN PÄIVÄN JA 

VANHUSTEN VIIKON OHJELMAAN 

 

Päätös 

Vanhusneuvosto esittää huomioitaviksi vanhusten päivän ja vanhusten 

viikon suunnittelussa seuraavat asiat: 

- kyyditysten mahdollistaminen sivukyliltä päätilaisuuteen 

- kimppakyyteihin kannustaminen 

- myös kotona yksin asuvat huomioitava ja saatava 

mahdollisuuksien mukaan osallistumaan 

- karjalanpiirakoiden leivonta Karesuvannossa tai Hetassa 

 

Vanhusneuvosto haastaa itsensä käymään vanhusten viikolla vähintään 

yhden yksin asuvan vanhuksen luona. Haaste esitetään kaikille 

kuntalaisille. 

 

Päätösehdotus (sosiaaliohjaaja) 

Vanhusneuvosto keskustelee vanhusten viikon teemasta ja antaa 

esityksiä suunnittelun tueksi. Vanhusneuvoston puheenjohtaja ja 

sihteeri vievät esitykset edelleen Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmän 

kokoukseen, jossa vanhusten viikon ohjelmaa suunnitellaan.  

Selostus 

Vanhusten viikkoa vietetään vuonna 2018 7.10.-14.10 teemalla Iloa 

toimeliaisuudesta. Vanhusten viikon teemalehdessä Markku Lehto VTT 

ja VTKL:n valtuuston puheenjohtaja toteaa: ” Vuoden teeman 

tarkoituksena on herättää meidät ajattelemaan juuri heitä, joille 

toimeliaisuus tuntuu etäiseltä tai mahdottomalta tavoitteelta. Mitä 

voimme tehdä toisin, että mahdoton olisi heillekin mahdollista.  

Toivomme, että teema synnyttää uusia ideoita ja aktiivisuutta, joka 

johtaa siihen, että syrjässä olevatkin löytävät polun 

toimeliaisuuden piiriin. Uskomme, että kun yhdessä ponnistamme, 

päivä päivältä yhä useampi kokee toimeliaisuuden mukanaan tuomaa 

iloa ja arvostusta.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

Vanhusneuvosto 

Vammaisneuvosto 

Hyvinvointiltk 

Kunnanhallitus 
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Vanhusneuvosto 27 § VANHUSPALVELUSUUNNITELMAN LUONNOKSEN ESITTELY  

 

Päätös 

Sihteeri kirjaa evästyskeskustelun huomiot ja täydentää suunnitelmaa 

niiden pohjalta. Vanhusneuvosto voi antaa lisäkommentteja vielä kun 

luonnos tulee kuntalaisten kommentoitavaksi tai ottamalla yhteyttä 

suoraan sihteeriin 040-559 8367 tai s-postitse 

miia.ahlholm@enontekio.fi  

 

Päätösehdotus (sosiaaliohjaaja) 

Vanhusneuvosto arvioi vanhuspalvelusuunnitelman luonnosta ja antaa 

tarvittaessa lisäevästystä sekä lisäkommentit sisältöön.  

 

Selostus 

Vanhuspalvelusuunnitelmaa vuosille 2018-2021 on valmistelussa. 

Suunnitelma on ollut esillä evästyskeskustelua varten 

vanhusneuvostossa, hyvinvointilautakunnassa ja johtoryhmässä. 

Sosiaaliohjaaja esittelee suunnitelmaluonnoksen sekä muutetun 

aikataulusuunnitelman syksyn osalta.  

 

Vanhuspalvelusuunnitelman luonnos lähetetään kokoukseen 

osallistuville ennen kokousta. 

 

Asian aiempi käsittely vanhusneuvosto 22.5.2018 17–18 §.  

 

Päätös 18 § Vanhusneuvoston lausunto vanhuspalvelusuunnitelman 

luonnokseen 

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. 

mailto:miia.ahlholm@enontekio.fi
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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.  

 

Päätös 17 § Enontekiön kuntastrategia enontekiöläisten ikäihmisten 

näkökulmasta 

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.” 
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Tiedoksi 

Vanhusneuvosto 

Hyvinvointiltk 

Kunnanhallitus 
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Vanhusneuvosto 28 § KUTSU TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN – HANKKEEN 

TULOSSEMINAARIIN  

 

Päätös 

Ehdotuksen mukaan. Vanhusneuvosto osallistuu etäyhteydellä Hetan ja 

Karesuvannon Virtupisteiltä. Sihteeri ilmoittaa hankkeelle 

etäosallistumisesta. Osallistujat ilmoitetaan tilaisuuden päätyttyä.  

 

Päätösehdotus (sosiaaliohjaaja) 

Vanhusneuvosto sopii osallistujista ja osallistumistavasta. 

Tarvittaessa sihteeri selvittää kunnan auton käyttömahdollisuuden 

tai varaa etäosallistumiseen Hetan/Karesuvannon Virtu-pisteet. 

Sihteeri huolehtii ilmoittautumisesta. 

 

Selostus 

Toimiva kotihoito Lappiin – hanke kutsuu vanhusneuvostot kuulemaan 

hankkeen tuloksia päätösseminaariin Rovaniemelle 4.9.2018. 

Mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Kutsu tilaisuuteen 

esityslistan oheismateriaalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi: 

Vanhusneuvosto 

Hyvinvointilautakunta 

Kunnanhallitus 
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Vanhusneuvosto 29 § LAPIN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAN SYYSPÄIVÄT 2018 

 

Päätös 

Vanhusneuvoston jäsenillä ei ole mahdollisuutta osallistua Lapin 

sosiaali- ja terveysturvan syyspäiville. Puheenjohtaja Outi Kurkela 

kertoi, että materiaalit ovat olleet saatavilla netissä tilaisuuden 

jälkeen.  

Päätösehdotus (sosiaaliohjaaja) 

Vanhusneuvosto keskustelee osallistumismahdollisuudesta, sopii 

osallistujista ja matkustamisesta. Tarvittaessa sihteeri selvittää 

kunnan auton käyttömahdollisuuden. Ilmoittautumiset ja 

huonevaraukset huolehtii sosiaalitoimen toimistosihteeri. 

Selostus 

Sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät pidetään 6-7.9.2018 

Saariselällä. Vuoden 2018 teemana on Hyvinvointi markkinoilla. 6.9 

päivän teemana hyvän elämän tuottoa tavoittelemassa ja 7.9 teemana 

arvot ja tieto kivijalkana. Kutsu esityslistan oheismateriaalina. 

 

 

 

Tiedoksi 

Vanhusneuvosto 

Sosiaalitoimen toimistosihteeri 

Hyvinvointiltk 

Kunnanhallitus 
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Vanhusneuvosto 30 § KUTSU VANHUSNEUVOSTOPÄIVÄÄN 

Päätös 

Vanhusneuvosto osallistuu etäyhteydellä. Sihteeri selvittää 

ilmoittautumiskanavan ja ilmoittaa vanhusneuvostolle. Sihteeri 

huolehtii tarvittavista etukäteisjärjestelyistä. 

Päätösehdotus (sosiaaliohjaaja) 

Vanhusneuvosto sopii osallistujista ja osallistumistavasta. Sihteeri 

huolehtii ilmoittautumisesta. 

Selostus 

Valtiovarainministeriö kutsuu kuntien vanhusneuvostot Avoimen 

hallinnon ohjelman vanhusneuvostopäivään Helsinkiin 7.11.2018. 

Tilaisuus lähetetään myös videoituna, joten siihen voi osallistua 

myös sähköisesti.  

Vanhusneuvostopäivä on Avoimen hallinnon ohjelman yhdessä 

ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestämä vuotuinen 

yhteistyötilaisuus. Tänä vuonna teemoina ovat maakunta- ja sote-

uudistamisen vaikutukset vanhusneuvostojen toimintaan.  

Päivän järjestävät yhteistyössä Avoin hallinto –ohjelma, 

valtiovarainministeriö, I&O –kärkihanke (Kehitetään ikäihmisten 

kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa – kärkihanke) 

sosiaali- ja terveysministeriö ja maakuntien muutosagentit, 

Vanhustyön keskusliitto ja Valli ry. 

Kutsu tilaisuuteen esityslistan oheismateriaalina. 

 

 

Tiedoksi 

Vanhusneuvosto 

Hyvinvointiltk 

Kunnanhallitus 
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Vanhusneuvosto 31 § OSALLISTUJIEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

Outi Kurkela kertoi, että verkossa on kansalaisaloite 

vanhusasiavaltuutetun saamiseksi Suomeen. Outi Kurkela haastaa 

kaikki vanhusneuvoston jäsenet allekirjoittamaan aloitteen.  

Sihteeri totesi, että vanhusneuvoston talouden toteumavertailu 

kertoo, että vanhusneuvoston budjetti seuranta-ajalla 01-06/2018 on 

ylittynyt. Selvitetään asiaa seuraavaan kokoukseen. 

Sihteeri muistutti, että kunnan ATK-vastaava Mihku Näkkäläjärveen 

voi edelleen ottaa yhteyttä tietokone- ja internetkoulutuksesta 

sopimiseksi. Yhteydenottoja on ollut vähän. Vanhusneuvoston 

toimintasuunnitelmaan 2018 on kirjattu tavoitteeksi tietokoneen 

käytön 

 

 

 

Tiedoksi 

Vanhusneuvosto 

Hyvinvointiltk 

Kunnanhallitus 
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Vanhusneuvosto 31 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

Lapin maakunta-ja sote uudistuksen valmisteluun liittyen kuntia on 

pyydetty nimeämään edustajat maakunnalliseen vanhusneuvostoon. 

Enontekiön vanhusneuvoston edustaja on Ulla-Maija Syväjärvi ja 

varaedustaja Outi Kurkela. Edustajat on ilmoitettu Lapin maakunta- 

ja sote-valmisteluun.  

15.5.2018 yhdistysfoorumin työpajojen yhteenveto  

Kunnanvaltuuston päätös 13.6.2018 14 § Ikäihmisten tehostetun 

palveluasumisen tilat ja toiminta sekä tulevaisuuden vaihtoehdon 

valinta. Vanhusneuvoston edustaja Ulla-Maija Syväjärvi osallistui 

kokoukseen.  

Maakunta- ja sote-uudistuksen siirtyminen 1.1.2021  

Hyvinvointilautakunnan päätös 20.6.2018 58 § Hetan koulukeskuksen 

liikuntasalin sekä Kilpisjärven monitoimitalon liikuntasalin käyttöä 

koskevat periaatteet, ohjeet ja maksut.  

 

 

Tiedoksi 

Vanhusneuvosto 

Hyvinvointiltk 

Kunnanhallitus 
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Vanhusneuvosto 32 § SEURAAVA KOKOUS 

Vanhusneuvoston seuraava kokous pidetään Enontekiön talouden ja 

toiminnan vuosikellon mukaisesti 22.11.2018 klo 12.00 alkaen.  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.40. 

 

 

Tiedoksi 

Vanhusneuvosto 

Hyvinvointiltk 

Kunnanhallitus 

 


