
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA   

Vanhusneuvosto 

 

Kokousaika  21.5.2019 klo  12.00-13.41 

 

Kokouspaikka Kittilä, Ounashovin kokoustila 

 

 

Saapuvilla 

olleet jäsenet Outi Kurkela pj   Oula-Matti Palojärvi vj 

ja varajäsenet Piia Juuso j  Berit-Ellen Juuso vj 

       Aimo Ahti j   Tuula Kivipää vj 

       Ristenrauna Magga j  Marja Näkkälä vj  

       Onni Niemelä j  Salli Stoor vj  

               Tuula Ruponen j  Seija Laurila vj  

               Ulla-Maija Syväjärvi vpj Erkki Halkosaari vj 

               Elma Vuontisjärvi j  Riitta Keskitalo vj 

 

 

 

Muut saapuvilla  

olleet       Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 

      Miia Ahlholm   sihteeri 

       

  

 

     

   

Asiat       13 § - 16 § 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan    Outi Kurkela   Miia Ahlholm 

allekirjoitus  puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus       Onni Niemelä   Tuula Kivipää 

   

 

 

 

 

 

Nähtävilläpito Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 
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ASIALISTA: 

13 § Vanhusneuvoston kokouksen järjestäytyminen 

14 § Lapin yliopiston tutkimus terveyspalveluiden käytöstä Lapin 

harvaan asutuilla alueilla 

15 § Tiedoksi saatettavat asiat 

16 § Vanhusneuvoston jäsenten esille ottamat asiat 
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Vanhusneuvosto 13 § VANHUSNEUVOSTON KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  

 

Päätös 

Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 

yksimielisesti Tuula Kivipää ja Onni Niemelä. 

 

Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö, VN:n sihteeri) 

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 pöytäkirja on nähtävillä Enontekiön kunnan 

verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enontekio.fi/
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Vanhusneuvosto 14 § LAPIN YLIOPISTON TUTKIMUS TERVEYSPALVELUIDEN 

KÄYTÖSTÄ LAPIN HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 

 

Päätös 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö, VN:n sihteeri) 

Vanhusneuvosto osallistuu Lapin yliopiston tutkimukseen yhteisellä 

vastauksella. Sihteeri kirjaa vastaukset erilliselle liitteelle ja 

lähettää ne edelleen eteenpäin. Tutkimukseen voi osallistua 

nimettömästi ja antaa vastaukset vapaamuotoisena. Kirjoitelmat 

tulevat vain tutkijoiden käyttöön ja niitä käsitellään EU:n 

tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Kaikilta kerättäviä 

tietoja ovat syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, ammatti ja 

asuinpaikkakunta.  

 

Selostus 

Lapin yliopisto tekee tutkimusta terveyspalveluiden käytöstä Lapin 

harvaan asutuilla alueilla. Tutkimuksen kohderyhmänä yli 60 

vuotiaat.  

Tutkimukseen toivotaan mietittävän vastauksia seuraaviin 

kysymyksiin: 

- Kuinka kaukana asut lähimmästä terveyspalvelusta? 

- Aiheuttaako asuminen harvaan asutulla alueella Sinulle 

haasteita terveyspalveluiden käytölle? 

- Millaisia haasteita? 

- Käytätkö tai olisitko halukas käyttämään terveyspalveluita 

internetin kautta? 

- Käykö kotihoito luonasi? 

- Onko kotihoidon kautta järjestetty terveyttä tukevia 

teknologioita kotiisi? 

- Millaista tukea saat tai toivoisit saavasi terveyspalveluiden 

saavuttamiseksi tai niiden käytössä? 

- Millaisia toiveita sinulla on harvaan asuttujen alueiden 

terveyspalveluille? 

 

 

 

 

Tiedoksi 

Hyvinvointiltk 

Kunnanhallitus 
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Vanhusneuvosto 15 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Enontekiön kotipalvelusta 3 lähihoitajaa ja vanhainkoti Luppokodilta 

2 lähihoitajaa ovat osallistuneet kevään aikana potilassiirtojen 

ergonomiakorttikoulutukseen ja saaneet koulutuksesta todistukset.  

 

Khall 86 § 9.4.2019 Kodinhoitajan viran muuttaminen lähihoitajan 

työsopimussuhteiseksi toimeksi 

 

Khall 103 § 25.4.2019 Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 

2018 

Khall 104 § 25.4.2019 Vuoden 2018 tilinpäätös 

Khall 106 § 25.4.2019 Hallintosäännön päivittäminen/uudistaminen 

Khall 110 § 25.4.2019 Henkilöstölinjaukset vuodelle 2019 

Khall 111 § 25.4.2019 Korruptiontorjunta ja eettisyys kunnan 

toiminnassa 

Hyrylä kiinni ajalla 3.7.-30.7.2019 

Kirjastoauton 40-vuotis juhla 25.10.2019 Enontekiöllä. 

Järjestelyistä vastaa Muonion kirjasto. 

YK:n alkuperäiskansojen kielten vuoden 2019 johdosta valmistelussa 

saamelaiskirjallisuuden tapahtuma 26.10. 2019 Enontekiölle, 

yhteistyössä Jutaava kirjasto –hankeen kanssa. 
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VANHUSNEUVOSTO 16 § VANHUSNEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

Ulla-Maija Syväjärvi; lähetetään vierailukiitoksena postikortit 

Koivukodin asukkaille. Kortit toimitetaan vanhusneuvoston 

sihteerille. Sihteeri lähettää kortit Koivukodin vastaavalle 

hoitajalle. 

Sihteeri; Väärtipäivien perjantain kuntalais- ja mökkiläispiknikkiin 

(kotiseutumuseolla alkaen klo. 11) toivotaan osallistujia 

vanhusneuvostosta. Lauantain markkinatorille (koulukeskuksella klo. 

10-15) on suunniteltu tietokilpailua, johon osallistuisivat 

vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto yhdessä esittäen toisilleen 

kysymyksiä.  

Karesuvannon kylätilaisuuteen osallistuminen, keskustelussa mm.  

- monitoimitalo 

- palvelutalo/senioritalo 

- koulun haasteet 

- vuokra-asumisen haasteet ja tarpeet 

- Eiskat Revontulikeskus (revontulitutkimus) 

- kouluyhteistyö Ruotsin kanssa 

- latujen kunnossapito 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.41 


