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  Ulla-Maija Syväjärvi   vpj Erkki Halkosaari vj 
  Piia Juuso   j  
  Paavo Hyvönen   j   

Ristenrauna Magga  j Marja Näkkälä vj  
Onni Niemelä   j  
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Muut saapuvilla olleet  Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 
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Asiat    1 § - 6 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan  
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http://www.enontekio.fi/
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1 § Vanhusneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 

Päätös   
Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paavo Hyvösen esityksestä 
yksimielisesti Tuula Ruponen ja Marja Näkkälä.   

 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)  
Vanhusneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja 
vanhusneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi vanhusneuvoston jä-
sentä 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 ko-  
kouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Vanhusneuvosto ei ole kuntalain mukainen toimielin, eikä vanhusneuvosto käytä 
kuntalain mukaista päätösvaltaa. On kuitenkin tarkoituksenmukaista päättää kokous-
ten laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta kuten toimielinten kohdalla. 
 
Ennen nähtävillä pitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja 
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai 
estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tu-
lee 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. 

 
Vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Enontekiön kunnan verk-
kosivulla www.enontekio.fi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enontekio.fi/
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2 § Vuoden 2019 toiminnan arviointi 
 

Päätös   
Ehdotuksen mukaan. Toimintakertomukseen kirjataan seuraavat asiat: 
Onnistumiset (itsearviointi) 
- aktiivinen verkostotyö 

o tutustumiskäynti Kittilään tehostetun asumispalvelun yksikköön 
- aktiiviset osallistujat ja hyvä yhteistyö  
- ikäihmisten ulkoilutapahtuman organisointi ja toteutus 
Kehittämistarpeet 
- asiantuntijoiden monipuolinen hyödyntäminen 
- asioiden tuominen lähemmäksi enontekiöläisiä ikäihmisiä (näkökulmat luen-

noista/tilaisuuksista) 
- lähikuntien vanhusneuvostojen kanssa verkostoituminen (mahdolliset yhteista-

paamiset) 
- vierailu Luppokodille (henkilöstön kuuleminen) 
- ikäihmisten yksinäisyys –teeman esille nostaminen 
Vaikutusten arviointi  
- edunvalvontatyönä esteetön kuntosali ja Lapin yliopiston terveyspalveluiden 

käyttöön liittyvään tutkimukseen osallistuminen. Tutkimuksen kohderyhmänä 60 
vuotta täyttäneet, Lapin harvaan asutulla alueella asuvat.  
 

Käsittely  
Sihteeri kirjasi keskustelun pohjalta taululle asiat, jotka keskustelussa nousivat esille. 

 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vanhusneuvosto päättää yhteisen keskustelun pohjalta toimintakertomukseen kirjat-
tavat vuoden 2019 toiminnan onnistumiset, kehittämistarpeet sekä toiminnan vaiku-
tusten arvioinnin.  
 
Selostus 
Vanhusneuvosto on 5.12.2019 kokouksessaan päättänyt toimintakertomuksen sisäl-
löstä ja samalla päättänyt, että vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessa arvioidaan 
vuoden 2019 osalta oman toiminnan onnistumisia, vaikuttavuutta ja kehittämistar-
peita. Arviointikoonti liitetään osaksi toimintakertomusta.  
 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
 
Asian aiempi käsittely, vanhusneuvosto 5.12.2019, 27 §  
Päätös    
Täydennyskorjauksilla ehdotuksen mukaan.  
 
Käsittely 
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Tehtiin seuraavat täydennyskorjaukset/lisäykset; 
- lisätään kokouksiin kutsuttujen asiantuntijoiden/muiden toimijoiden nimet 
- lisätään kansikuvakilpailun voittajan nimi 
- muutetaan; vanhusneuvosto osallistui ennen omaa kokousta muistikummikoulu-

tukseen 
- osallistuminen varusmiesten kutsuntatilaisuuteen ennen kokousta. 
- järjestettiin ulkoilutapahtuma vanhusten viikon ulkoilupäivänä 
- vanhusneuvostopäivään ja ikääntyneiden palveluiden laadun varmistamisen työ-

kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä  
 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vanhusneuvosto esittää hyvinvointilautakunnalle toimintakertomuksenaan seuraa-
vaa; 
Vuonna 2019 vanhusneuvosto on kokoontunut 5 kertaa.  
- Vanhusneuvosto käsitteli kokouksissaan (2018) ja lausui kehittämisehdotuksia 

27.2.2019 kunnanvaltuuston hyväksymään Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaan 
- Vanhusneuvoston pj ja sihteeri palkitsivat ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman 

kansikuvakilpailun voittajan Karesuvannon koululla 
- Asiantuntijoita/muita toimijoita kutsuttiin kokouksiin yhteensä 4  

o Lapin muistiyhdistyksen toiminnan esittely 
o Kelataksitoiminnan tilannekatsaus 
o Kunnan kuljetuspalveluiden nykytilakatsaus ja kilpailuttaminen 2019 
o Hyvinvointiprosessin esittely 
o Vanhustenhuollon henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen 

- Vanhusneuvoston jäseniä ja sihteeri osallistuivat Lapin muistiyhdistyksen muisti-
kummikoulutukseen.  

- Osallistuminen Lapin yliopiston tutkimukseen terveyspalveluiden käytöstä Lapin 
harvaan asutuilla alueilla. Tutkimuksen kohderyhmänä yli 60 vuotiaat. 

- Kokous-, tutustumis- ja virkistysmatka Kittilään ja tutustuminen tehostetun palve-
luasumisen yksikkö Koivukotiin 

- Virkistäytyminen Kittilän kokousmatkalla Levillä keilaten ja uiden 
- Voimaa vanhuuteen Lapin oppimisverkosto kesäkuussa Hetassa, vanhusneuvos-

ton pj avasi tilaisuuden. Pj ja sihteeri osallistuivat 
- Osallistuminen kutsuntatilaisuuteen (ennen kokousta). Vanhusneuvoston pj esitti 

luottamushenkilönä/valtuutettuna kunnan tervehdyksen kutsuntoihin osallistu-
ville 

- Osallistuminen Vie vanhus ulos –kampanjaan ja muiden vaikuttajaelinten haasta-
minen mukaan 

- Väärtipäivien suunnitteluun osallistuminen 
- Osallistuminen valtakunnalliseen vanhusneuvostopäivään, 2 jäsentä ja sihteeri 
- Osallistuminen Valviran ja Lapin aluehallintoviraston järjestämään Ikäihmisten 

laadun varmistamisen työkokoukseen, varajäsen ja sihteeri 
- Lausuminen kunnan investointisuunnitelma 
- Vanhusneuvosto on tiedottanut kokouspöytäkirjoissaan kunnallisesta päätöksen-

teosta, kunnan eri toimialojen ja yksiköiden toiminnasta, YK:n alkuperäiskansojen  
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kielten juhlavuodesta, kirjastoauton 40-vuotis juhlasta, Vie vanhus ulos -kampan-
jasta, vanhusten viikosta, Saamenkielten viikosta, vanhustenhuollon henkilöstöön 
(mm. koulutukset) ja kehittämistarpeisiin liittyvistä asioista. 

- Aloite Luppokodille hankittavasta kipupumpusta 
- Osallistuminen Voimaa vanhuuteen –hankkeen yhteistyöryhmän kokouksiin, van-

husneuvoston pj ja sihteeri  
- Vanhusneuvoston edustaja on osallistunut kunnanvaltuuston kokouksiin x/x ker-

taa ja hyvinvointilautakunnan kokouksiin x/x kertaa.  
 
Edellä kirjatun lisäksi vanhusneuvosto arvioi vuoden 2019 osalta oman toiminnan on-
nistumisia, vaikuttavuutta ja kehittämistarpeita vuoden 2020 ensimmäisessä kokouk-
sessa. Koonti liitetään osaksi toimintakertomusta. Toimintakertomukseen liitetään 
edelleen vanhusneuvoston jäsenten/varajäsenten osallistumistilasto vuoden 2019 
kokouksista.  
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3 § Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja kokousaikataulut (vuosikello) 
 

Päätös    
Ehdotuksen mukaan seuraavin muutoksin; lisätään joulukuulle toimintasuunitelma-
kokous, jonka alustava päivä 8.12.2020 ja pikkujoulut. Sihteeri kirjaa toimintasuunni-
telman pöytäkirjan liitteeksi. Avataan vanhusneuvostolle yhteinen sähköposti. 
 
Käsittely 
Kokousaikataulut päätösehdotuksen mukaan. Sovittiin 5. kokous pidettäväksi joulu-
kuussa. Vuoden 2020 käsiteltäväksi teemaksi valittiin yksinäisyys. 
- toukokuun kokous Vuontisjärvi + kuntosalikäynti (maaliskuu tai toukokuu) 
- elokuun kokous Luppokodin ulkoilu 
- vanhusten viikko Ounasmajat ulkoilu 
- marraskuun kokous asiantuntijaluento yksinäisyys teemalla 
- joulukuun kokous toimintasuunnitelma ja pikkujoulut 
Keskusteltiin yhteisen sähköpostin avaamisesta. 

 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vanhusneuvosto päättää vuoden 2020 muut kokoukset pidettäväksi 5.5.2020, 
18.8.2020 ja 17.11.2020. Kokouspäivä tiistai, kellonaika klo. 12.00.  
 
Selostus 
Vanhusneuvosto päätti 5.12.2019 kokouksessa siirtää vuoden 2020 kokousaikatau-
lusta sopimisen sekä kokousten sisällöistä päättämisen tammikuun 2020 kokouk-
seen.   
 
Asian aiempi käsittely, vanhusneuvosto 5.12.2019, 28 § 

 Päätös    
Ehdotuksen mukaan. Suunnitelma täydentyy tammikuun kokouksessa.  

 
Käsittely  
Vaikuttajaelinten välisen yhteistyön lisääminen nähtiin hyvänä ideana.  
Keskusteltiin ensi vuoden teemoista;  
- käydään yhdessä kuntosalilla, varataan ohjaus.  
- kokousmatka Vuontisjärvelle. Elma esittelee kylän historiaa ja nykytilaa, yhteis-

laulua, Elma järjestää tarjoilut. 
 

Muutettu päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vuoden ensimmäinen kokous ti 21.1.2019 klo. 10.00. Noin klo. 12.00-12.45 yhteinen 
kokousosuus muiden vaikuttajaelinten kanssa (valtuustosali) ja klo.12.45 alkaen yh-
teinen lounas. 

 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vanhusneuvosto kokoontuu vuonna 2020 4 kertaa. Tarvittaessa voidaan järjestää yli-
määräinen kokous. Kokouspäivä tiistai ja kellonaika 12.00. 



 Pöytäkirja    Sivu 1. 
 VANHUSNEUVOSTO 21.01.2020  8 

        

 

 
Vuoden ensimmäisen kokouksen ajankohta 21.1.2020 ja muut kokoukset päätetään 
vuoden ensimmäisessä kokouksessa.  

 
1. kokous; vanhusneuvoston toimintakertomus ja itsearviointi toiminnasta vuonna 

2019, mielenterveysteema yhteistyössä muiden vaikuttajaelinten kanssa (vam-
maisneuvosto on esittänyt yhteistä kokousta ja yhteisen tilaisuuden järjestä-
mistä), kunnallisessa päätöksenteossa valmistelussa olevat, vanhusneuvostossa 
käsiteltävät asiat, jäsenten ehdotukset/esitykset  
 

2.   kokous; kunnallisessa päätöksenteossa valmistelussa olevat, vanhusneuvostossa 
             käsiteltävät asiat, jäsenten ehdotukset/esitykset  

 
3.   kokous; kunnan talous-ja toimintasuunnitelma 2021-2023, kunnallisessa päätök- 
      senteossa valmistelussa olevat, vanhusneuvostossa käsiteltävät asiat, jäsenten  
      ehdotukset/esitykset  
 
4.   kokous; kuluvan vuoden toimintakertomus, toimintasuunnitelma + vuosikello 

             vuodelle 2021, kunnallisessa päätöksenteossa valmistelussa olevat, vanhusneu-  
             vostossa käsiteltävät asiat jäsenten ehdotukset/esitykset  
 

Selostus 
Kuntalain (410/2015) 27 § mukaan kunnanhallitus asettaa ikääntyneen väestön osal-
listumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvoston ja huo-
lehtii sen toimintaedellytyksistä.  

 
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toi-
minnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä 
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumi-
sen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitse-
miensa palvelujen kannalta. 

 
Vanhusneuvosto on esittänyt kunnanhallitukselle vuoden 2020 määrärahaksi 5000€. 
Perusteena mm. saada toiminnan suunnitteluun vakautta tapahtumien tai koulutus-
ten järjestämiseen tai asiantuntijoiden kutsumiseen ja palkkaamiseen. 

 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
 Vuosikello 
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4 § Tiedoksi saatettavat asiat  
 Kunnanvaltuusto 10.12.2019, 52 § Perusturvan talousarvion ylityshakemus 

Kunnanvaltuusto 10.12.2019, 54§ Vuosien 2020-2022 talousarvion ja –suunnitelman 
hyväksyminen 
Kunnanhallitus 9.12.2019, 262 § Kielilisän maksaminen Enontekiön kunnassa  
Kunnanhallitus 9.12.2019, 267 § Enontekiön kunnan ja yhdistysten yhteistyöasiakir-
jan ja kunnan myöntämien avustusten perusteiden hyväksyminen 
Tutustumiskäynti perhekoti Onnelaan Kolariin 15.1.2020 

 
Kaamoskuvia valokuvanäyttely Tunturi-Lapin luontokeskus Hetta 2.1.-31.1.2020 
Tornion laaksosta tuntureille – Juhani Syväoja luontokuvanäyttely 14.1.-28.2.2020 
klo. 9.00-16.00 Tunturi-Lapin luontokeskus Hetta  
Kuntosalin avajaiset 20.1.2020 klo. 14.00 
CAVALLERIA RUSTICANA & PAGLIACCI / Mascagni - Leoncavallo / Salzburg festival 
23.1.2020 klo. 18.00-21.30 Kino Hetta, Tunturi-Lapin luontokeskus Hetta  
KirjaWinksi-ilta Kahvila Peura 31.1.2020 klo. 17.00-19.00 
DON GIOVANNI / Mozart / Opera de Paris 20.2.2020 klo. 18.00-22.00 Kino Hetta, 
Tunturi-Lapin luontokeskus Hetta  
Pohjoismaiset jäänveistokilpailut Hetassa 27.2.-29.2.2020  
Lisää tapahtumatietoa Enontekiön kunnan internet sivuilla; https://enontekio.fi/lii-
kunta-ja-kulttuuri/tapahtumat/  
 
Valtakunnallinen vanhustenviikko 4.-11.10.2020. Teemana Onni on vanheta 
Valtakunnallinen vanhusneuvostopäivä 21.10.2020 
 
Sihteerin lisäykset, jotka hyväksyttiin kirjattavaksi pöytäkirjaan: 
Ikäihmisille suunnattu kuntosalin avajaistapahtuma 23.1.2020 klo. 13.00-15.00. 
 
Vuoden 2020 ensimmäisessä Superin valtakunnallisessa ammattilehdessä (SuPer = 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto) on artikkeli Enontekiön kotipalvelun monikulttuu-
risesta kotipalvelutyöstä.  

 
5 § Jäsenten esille ottamat asiat 
 

Tuula Ruponen; Runsasluminen talvi esteenä monelle ikäihmiselle asua sivukylillä. 
Kylätalkkarin palkkaaminen kyliin (lumityöt, puunkantoapu) esim. pitkäaikaistyöttö-
mien hyödyntäminen. 

 
6 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 11.55. Seuraava kokous 5.5.2020 klo. 12.00 
Vuontisjärvellä. Sähköpostikeskustelua käydään tarpeen mukaan välikuukausina. 

 
 
 

https://enontekio.fi/liikunta-ja-kulttuuri/tapahtumat/
https://enontekio.fi/liikunta-ja-kulttuuri/tapahtumat/

