
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Vammaisneuvosto 

 

Kokousaika  13.12.2018 klo 12.00 – n. 13.15 Toimintakeskus 

Hyrylä, osallistuminen Hyrylän joulumyyjäisiin 

”Hyrylän souvarit ” esiintyvät klo 12.00.  

Kokouskahvit tarjotaan Hyrylässä. 

13.12.2018 klo 13.15 Vammaisneuvoston kokous 

virastotalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. 

                  Kokous päättyi klo 15.10. 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

 

Saapuvilla Birgitta Eira  pj 

olleet            Heidi Risto                vpj  

                  Mika Heikura                j 

          Timo Leppäjärvi             j 

          Maarit Rinne                j 

          Jari Stoor                  j 

             Virpi Labba                 j  

          Ulla Keinovaara             varaj 

 

  

           

   

   

Muut saapuvilla   Annikki Kallioniemi esitt./ pöytäk.pitäjä 

olleet          Jari Rantapelkonen         kunnanjohtaja 

      

 

Asiat  23 § - 27 § 

 

 

 

Pöytäkirjan Birgitta Eira  Annikki Kallioniemi 

allekirjoitus puheenjohtaja  esitt./ pöytäk.pitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus      

  Mika Heikura  Jari Stoor 

 

 
Pöytäkirja on  Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä   
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ASIALISTA: 

 23 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 

 24 § Vammaisneuvoston toiminta vuonna 2019 ja vammaisneuvoston  

      vuodeksi 2019 varatun määrärahan alustava käyttösuunnitelma 

 25 § Väärtipäivien yhteydessä järjestettävän tilaisuuden  

      suunnitteluun asetettava työryhmä 

 26 § Tiedoksi merkittävät asiat 

 27 § Osanottajien esille ottamat asiat 

     



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Vammaisneuvosto      _______ _13.12.2018_________________ 3 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2018 

        

                                                     

                                    

Vammaisneuvosto 23 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Heikura ja 

Jari Stoor.  

 

Asian käsittelyn yhteydessä päätettiin, että vastaisuudessa 

merkitään pöytäkirjaan jos halutaan, että vammaisneuvoston edustaja 

valtuustossa vie asiaa terveisenä valtuustolle. Erillisenä pykälänä 

voidaan käsitellä terveiset valtuustolle talousarviokäsittelyyn. 

 

Päätettiin, että Jari Stoor toimii vammaisneuvoston edustajana 

valtuustossa Heidi Riston varahenkilönä.  

 

  

Päätösehdotus:  

Vammaisneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi 

vammaisneuvoston jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen 

vammaisneuvosto päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Ensimmäisessä kokouksessa jäsenet ilmoittavat yhteystietonsa.  

Sovitaan kokousmateriaalin toimittamistavasta.  

 

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 nähtävilläpitoa 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. 

 

Tiedoksi:  

Enontekiön kunnanvaltuusto 
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Vammaisneuvosto 24 § Vammaisneuvoston toiminta vuonna 2019 ja 

vammaisneuvoston vuodeksi 2019 varatun määrärahan alustava 

käyttösuunnitelma 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan seuraavin muutoksin ja lisäyksin:  

Vammaisneuvoston kokoukset ilmoitetaan kunnan vuosikelloon. 

Helmikuun kokouspäiväksi sovittiin 21.2.2019.  

Toukokuun kokoontumispäiväksi sovittiin 16.5.2019. Kokous alkaa klo 

12.00.  

 

Vammaisneuvoston kokous on ennen valtuuston kokousta, jotta 

vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita tai kannanottoja valtuuston 

käsittelyssä oleviin asioihin.  

 

Pyydetään, että maakunnallisen vammaisneuvoston pöytäkirjat 

lähetetään Enontekiön vammaisneuvoston jäsenille. Tärkeänä pidettiin 

että saataisiin vuorovaikutusta maakunnallisen vammaisneuvoston ja 

kunnan vammaisneuvoston välillä. 

 

Sovittiin, että puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat 

teemakokonaisuuksien käsittelyn. 

 

Teemakokonaisuuksien osalta vammaisneuvosto tulee asettamaan 

kärkitavoitteensa.  

 

Käsittely: 

Keskustelun yhteydessä esitettiin, että vammaisneuvoston toimintaa 

käsiteltäisiin esityksen muodossa. Sovittiin, että Jari Stoor 

selvittää voisiko Hyrylän taidepiiri järjestää vammaisneuvoston 

toiminnasta julistavaa ohjelmaa.  

 

Timo Leppäjärvi toimii kunnan edustajana maakunnallisessa 

vammaisneuvostossa.  

 

Kuljetuksista keskusteltaessa ideoitiin, että yhteistyössä 

yhdistysten kanssa voitaisiin järjestää päiväkaraoke tai muu 

laajasti kiinnostava tapahtuma. Tapahtumaan järjestettäisiin 

kuljetus. Muita kiinnostavia tapahtumia voisivat olla 

pilkkikilpailut tai pilkkitapahtumat. Leppäjärvessä on hyvä 

pilkkipaikka, joka on helposti saavutettavissa.  

 

Ehdotus: 

Vammaisneuvosto kokoontuu vuonna 2019 neljä kertaa. 

 

Kevään kokoukset 28.2.2019 klo 12.00, 9.5.2019 klo 12.00, 5.9.2019 

klo 12.00, 12.12.2019 klo 12.00. 
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Kevään kokouksissa käsiteellään muun muassa seuraavia aiheita: 

28.2.2019 1.Teemat: erityislapset ja mielenterveys ;  

2. Vammaisneuvoston toimintakertomus, ja arviointi toiminnastaan 

vuonna 2018. 3. Arvio vammaisten henkilöiden tilanteesta 

Enontekiöllä kunnan hyvinvointikertomukseen liitettäväksi. 

 

9.5.2019: 1. Teemat: Esteettömyys ja kehitysvammaisten olosuhteet 

Enontekiöllä. vammaisneuvosto asettaa kummassakin 

teemakokonaisuudessa yhden kärkitavoitteen tulevana kolmena vuotena 

toteutettavaksi. 2. Kunnan talous-ja toimintasuunnitelma vv.2020-

2023.  

3.Syksyn Väärtipäivien tilaisuuden viimeistely.  

 

Syksyn kokouksissa käsitellään mm. seuraavia aiheita: 

5.9.2019  

1. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja suunnitelma tavoitteita 

kohti työskentelystä v.2019 ja tulevina vuosina. 

2. Kunnan talous-ja toimintasuunnitelma v. 2020-2021. 

3. Arvio Väärtipäivien tilaisuudesta.  

 

12.12.2019 Tulevan vuoden 2021 toiminnan suunnittelu. 

 

 

Vammaisneuvosto järjestää: 

- Väärtipäivien 30.8.-1.9.2019 yhteydessä vammaisten henkilöiden 

oikeuksiin liittyvän tilaisuuden. 

- Vammaisneuvosto järjestää kokeiluluontoisesti 1-2 kuljetusta 

kutsutaksiliikenteenä kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. 

Tapahtumista ja kuljetuksista päätetään myöhemmin.  

 

Talouden käyttösuunnitelma: Hyvinvointilautakunnan 

talousarvioesityksessä on Vammaisneuvoston toimintaan varattu  

3400 Tästä summasta kokouspalkkioihin ja kokousmatkoihin varataan 

1300 €.  

Väärtipäivien tilaisuuden järjestämiseen varataan 1000 €. 

1100 € käytetään  kokeiluun jonka mukaan yhteen tai useampaan 

tilaisuuteen järjestetään kutsutaksi tai muuta sen kaltaista 

joukkoliikennettä mielellään yhteistyössä kiinnostuneen järjestön 

kanssa.  Tarkoituksena olisi kokeilulla selvittää onko kutsutaksin 

käyttäjiä ja lisääkö kuljetus osallisuutta. 

Jos talousarvioesitys ei tule hyväksyttyä, käyttösuunnitelmaan 

palataan vuoden ensimmäisessä kokouksessa.  

 

Selostus:  

Kuntalain (410/2015) 28 §:n mukaan kunnanhallitus asettaa vammaisten 

henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 

varmistamiseksi vammaisneuvoston. Vammaisneuvosto vaikuttaa kunnan 
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eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan 

asioissa joilla on merkitystä vammaisille kuntalaisille.  

 

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita, antaa lausuntoja ja tehdä 

kannanottoja. Tavoitteena on, että vammaisten oikeudet toteutuvat.  
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Vammaisneuvosto 25 § Väärtipäivien yhteydessä järjestettävän 

tilaisuuden suunnitteluun asetettava työryhmä  

 

Päätös: 

Työryhmään nimettiin Jari Stoor ja Mika Heikura. Päätettiin kysyä 

Maarit Rinnettä ryhmän jäseneksi. Vammaisneuvoston puheenjohtaja 

Birgitta Eira tai varapuheenjohtaja Heidi Risto osallistuvat 

työryhmän työskentelyyn tarvittaessa.  

Työryhmän sihteeriksi nimettiin Annikki Kallioniemi  

 

 

Ehdotus: 

Vammaisneuvosto asettaa jäsenistään työryhmän suunnittelemaan 

Väärtipäivien yhteydessä järjestettävää vammaisuuteen liittyvää 

tilaisuutta. 

 

Selostus:  

Vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 4.9.2018 20 § järjestää 

Väärtipäivien yhteydessä 2019 vammaisuuteen liittyvän tapahtuman. 

Lisäksi vammaisneuvosto esitti, että koko Väärtipäiviä 

suunnittelevaan työryhmään nimettäisiin vammaisneuvoston edustajaksi 

Mika Heikura.  
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Vammaisneuvosto 26 § Tiedoksi merkittävät asiat 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

Todettiin että virastotalon peruskorjaus on vielä selvitteillä ja 

jaksotettu usealle vuodelle. Investointimääräraha on varattu 

vuodelle 2021. 

 

Päätettiin että vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteinen 

kannanotto kunnan esteettömyydestä ja saavutettavuudesta esitetään 

kunnan virastotalon hallitukselle ja kunnanhallitukselle. 

Vammaisneuvoston edustaja valtuustossa vie asiaa kunnanvaltuustolle. 

Neuvostojen sihteerit laativat kannanottokirjelmän puheenjohtajien 

allekirjoitettavaksi.  

 

Ehdotus: 

Merkitään tiedoksi: 

 

Vanhusneuvosto 13.8.2018 25 § Virastotalon esteettömyys 
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Vammaisneuvosto 27 § Osanottajien esille ottamat asiat 

 

Päätös: 

 

Heidi Riston varahenkilönä vammaisneuvoston edustajana Enontekiön 

kunnanvaltuustossa toimii Jari Stoor. 

 

Vammaisneuvosto käsittelee vastaisuudessa   

kokouksessaan omana pykälänään ”Vammaisneuvoston terveiset 

kunnanvaltuustolle ”.  

Valtuuston tammikuun kokouksessa valtuustolle esitettävät asiat: 

Tulevan vuoden teemat ilmoitetaan Enontekiön kunnanvaltuustolle; 

erityislapset, mielenterveys, kehitysvammaisten ihmisten asiat sekä 

esteettömyys. Teemakokonaisuuksien osalta vammaisneuvosto tulee 

asettamaan kärkitavoitteensa tulevissa kokouksissa.  Väärtipäivien 

yhteydessä järjestettävä tapahtuma jota valmistelemaan 

vammaisneuvosto on asettanut työryhmän.  

 

Tammikuun valtuustolle päätettiin esittää vammaisneuvoston 

toimintasuunnitelma vuodelle 2019.  

 

Liikuntahallin korjaus ja laajentaminen 

Vammaisneuvosto päätti esittää,  että liikuntasalin 

peruskorjauksessa ja kuntosalin rakentamisessa huomioidaan 

esteettömyys. Kuntosalin tulee soveltua kaikille.  

Vammaisneuvoston terveiset viedään suoraan kuntalaisfoorumiin. 

 

Vammaisneuvosto katsoo,  että merkittävien yleisten 

rakennushankkeiden suunnitelmat tulisi tuoda vammaisneuvoston 

arvioitaviksi ja lausuttavaksi.  

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi: 

Enontekiön kunnanvaltuusto 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.  

 

 

 

 

 

 


