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Kokousaika  Tiistai 25.8.2020 klo 13.00-14.18 
 
Paikka  Kieppi ja etäyhteys Teams 
 
Saapuvilla olleet  
jäsenet  Outi Kurkela   pj  
  Ulla-Maija Syväjärvi   vpj Teams 
  Piia Juuso   j 
  Paavo Hyvönen   j  
  Tuula Kivipää  vj 

Ristenrauna Magga  j  
Onni Niemelä   j  
Tuula Ruponen   j  
Elma Vuontisjärvi   j  

 
 
 
Muut saapuvilla olleet Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 
 

Virpi Töyrylä  hyvinvointiohjaaja 15 § klo. 13.00-13.34 
Miia Ahlholm  sihteeri Teams 

 
 
Asiat  14 § - 21 § 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat 
 Tuula Kivipää   Onni Niemelä  
 
 
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä 1.9.2020. 

http://www.enontekio.fi/
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Esityslista 
 
14 § Vanhusneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
15 § Hyvinvointiohjaajan esittäytyminen ja evästyskeskustelu yhteistyöstä  
16 § Vie vanhus ulos –kampanja  
17 § Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen –hankkeen kehittämisiltapäivä 
18 § Tekninen korjaus 5.5.2020 pöytäkirjaan, 12 § 
19 § Tiedoksi saatettavat asiat 
20 § Jäsenten esille ottamat asiat 
21 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
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14 § Vanhusneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 

Päätös    
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Kivipää ja Onni Niemelä. 

 
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. 
 
Käsittely 

 
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.  
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15 § Hyvinvointiohjaajan esittäytyminen ja evästyskeskustelu yhteistyöstä 
 

Päätös    
Merkitään tiedoksi.  
 
Käsittely 
Hyvinvointiohjaaja Virpi Töyrylä esittäytyi ja kertoi työstään ensimmäisten kuukau-
sien aikana. Todettiin; 
- tervetuloa kuntaan! 
- konkreettista liikuntatoiminnan ohjaajaa ja jalkautujaa tarvitaan 
- iso osa kuntalaisista on ikäihmisiä 
- hyvinvointiohjaajalta toivotaan yhteydenottoja ikäihmisiin  
- hyvinvointiohjaaja kutsui ja kannustaa ikäihmisiä kuntosalille mukaan ohjattuun 

ryhmätoimintaan 
- hyvinvointiohjaaja kertoi, että sivukylille toimintaa suunnitteilla, tila- ja toiminta-

vaihtoehtoja selvitellään 
- arkiaktiivisuus tukee ja edistää hyvinvointia 

 
Merkitään, vanhusneuvosto piti tauon klo. 13.25-13.34. 

 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Keskustelu merkitään tiedoksi. 
 
Selostus  
Fysioterapeutti Virpi Töyrylä on aloittanut hyvinvointiohjaajana vapaa-aikatoimessa 
toukokuussa. Hyvnvointiohjaaja on kutsuttu esittäytymään vanhusneuvoston ko-
koukseen. Esittäytymisen jälkeen käydään yhteistä keskustelua enontekiöläisten 
ikäihmisten hyvinvointitoiminnan tarpeista, toiveista ja yhteistyömahdollisuuksista.  

  
 Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
 Hyvinvointiprosessin johtaja 
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16 § Vie vanhus ulos -kampanja 
 

Päätös 
 Jaetaan tiedoksi esityksen mukaan.  
 

Käsittely 
Vanhusneuvosto keskusteli oman osallistumisen järjestämisvaihtoehdoista. Todet-
tiin, että osallistuminen on lähtökohtaisesti vapaaehtoinen omantunnon asia ja haas-
teen voi ottaa vastaan ketkä haluavat.  

 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vanhusneuvosto päättää esittää ulkoiluhaasteen kunnan luottamushenkilöille, johto-
ryhmälle, hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmälle, muille vaikuttajaelimille, SámiS-
osterille, Enontekiön sydänyhdistykselle, Enontekiön eläkeläisyhdistykselle, Vertais-
vetureille, Hetan terveysaseman henkilöstölle, Enontekiön seurakunnan henkilös-
tölle, ikääntyneiden yksikön henkilöstölle sekä Hyrylän ja Aspan henkilöstölle.  
 
Ulkoiluhaasteesta laaditaan saatekirje, jossa huomioidaan epidemiatilanteen mukai-
nen turvallisuusohjeistus.  
 
Selostus 
Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja edistää niiden ikäihmisten ulkoilua, jotka 
tarvitsevat ulkoiluun apua ja seuraa. Kampanjaan voi osallistua jokainen, joka haluaa 
tehdä hyvää. Vuosittaiseen kampanjaan kuuluu keskeisesti valtakunnallinen iäkkäi-
den ulkoilupäivä vanhustenviikon torstaina 8.10.2020. 
 
Tänä vuonna kampanja on käynnissä 9.9.-9.10.2020.  
 
Ikäinstituutti on haastanut vuosittain kunta- ja järjestötoimijoita, hoitotyön ammatti-
laisia, omaisia, läheisiä ja vapaaehtoisia ulkoilemaan turvallisesti vanhusten kanssa 
sekä jakamaan ulkoiluvinkkejään ja -kokemuksiaan kampanjan verkkosivuilla ja sosi-
aalisessa mediassa. 
 
Tänä vuonna ei kerätä ulkoilukertoja, vaan hyviä ulkoilukäytäntöjä eri puolelta 
Suomea. 
 
Mukaan kampanjaan ilmoittaudutaan kertomalla, miten meillä ulkoillaan. Ikäinsti-
tuutti jakaa lahjaksi tehtäviä yhteisiin ulkoiluhetkiin. 
Ikäinstituutti kannustaa jakamaan syksyisiä ulkoiluhetkiä kampanjasivuilla tai sosiaali-
sessa mediassa. Tarinankertojien kesken arvotaan tuotepalkintoja. 
Valtakunnallisena iäkkäiden ulkoilupäivänä 8.10. Ikäinstituutti kannustaa kaikki ulkoi-
luystävät ulos yhdessä ikäihmisten kanssa. Tunnelmia voi jakaa sosiaalisessa medi-
assa tunnisteella #vievanhusulos #suomitoimii 
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Kampanjaan ilmoittautuminen aukeaa elokuun lopussa 
https://www.vievanhusulos.fi/  
 
Ikäinstituutti: turvallisen ulkoilun ABC ikäihmisille; 
https://www.vievanhusulos.fi/wp-content/uploads/2020/06/Turvallisen-ulkoilun-
abc-ik%C3%A4ihmisille-www.pdf  
 
Kampanjan lähtökohtana ovat vapaaehtoistyön periaatteet – vastavuoroisuus ja tasa-
arvoisuus, itsemääräämisoikeus, luotettavuus, puolueettomuus ja vastuullisuus – 
joita kaikkien kampanjaan osallistuvien odotetaan noudattavan.  

 
Vapaaehtoistyön periaatteet; http://www.vievanhusulos.fi/wp-con-
tent/uploads/2018/06/Vapaaehtoistyon_periaatteet.pdf  

 
  
 Tiedoksi 
 Kunnanvaltuusto 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 

Elinvoimalautakunta 
 Johtoryhmä 

Hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmä 
 Vammaisneuvosto 
 Vanhusneuvosto 

SámiSoster 
Enontekiön sydänyhdistys 

 Enontekiön eläkeläisyhdistys 
Vertaisveturit 
Hetan terveysasema 
Enontekiön seurakunta 
Ikääntyneiden yksikön henkilökunta 
Hyrylä 
Aspa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vievanhusulos.fi/
https://www.vievanhusulos.fi/wp-content/uploads/2020/06/Turvallisen-ulkoilun-abc-ik%C3%A4ihmisille-www.pdf
https://www.vievanhusulos.fi/wp-content/uploads/2020/06/Turvallisen-ulkoilun-abc-ik%C3%A4ihmisille-www.pdf
http://www.vievanhusulos.fi/wp-content/uploads/2018/06/Vapaaehtoistyon_periaatteet.pdf
http://www.vievanhusulos.fi/wp-content/uploads/2018/06/Vapaaehtoistyon_periaatteet.pdf
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17 § Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen –hankkeen kehittämisiltapäivä 
 
 Päätös 

Ehdotuksen mukaan. Vanhusneuvoston jäsenistä ilmoitetaan pj Outi Kurkela ja vpj 
Ulla-Maija Syväjärvi. 

 
 Käsittely 
 Keskusteliin aiheesta.  
 
 Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 

Vanhusneuvosto päättää osallistujista ja etäyhteydellä osallistumisesta. Sihteeri huo-
lehtii ilmoittautumisista.  

 
 Selostus 

Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen –hanke ja PerhEke, Perhehoito Elinkeinona – 
hanke järjestävät yhteistyössä ikäihmisten perhehoidon kehittämisiltapäivän Pyhällä 
23.9.2020 klo 12-16. Aiheina ovat mm. perhehoito elinkeinona, perhehoidon kehittä-
minen ja ammatillinen perhehoito. Osallistuminen on mahdollista myös etäyhtey-
dellä. Ilmoittautuminen 16.9 mennessä. 
 

 Oheismateriaali 
 Kehittämisiltapäivän ohjelma 
 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
 Elinvoimalautakunta 

Johtoryhmä  
 Johtava sosiaalityöntekijä 
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18 § Tekninen korjaus 5.5.2020 pöytäkirjaan, 12 § 
 

Päätös   
Ehdotuksen mukaan.   

  
 Käsittely 
 Puheenjohtaja esitteli  
 

Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vanhusneuvosto merkitsee hyväksyen tiedoksi teknisen korjauksen kokouksen 
5.5.2020 pöytäkirjaan 12 §. 

 
Selostus 
Vanhusneuvoston kokouksen 5.5.2020 pöytäkirjassa on 12 § jäsenten esille ottamat 
asiat, virheellinen kirjaus joka tulee korjata.  

 
 Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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19 § Tiedoksi saatettavat asiat  
 
 Kunnanvaltuusto 27.5.2020 

- § 28 Henkilöstöraportti 2019 
 

 Hyvinvointilautakunta 28.5.2020 
- § 37 Työsuhteen purkaminen koeaikana 
- § 38 Lähihoitajan toimen täyttäminen, Luppokoti 
- § 39 Lähihoitajan toimen täyttäminen, Luppokoti 
- § 40 Lähihoitajan toimen täyttäminen, Luppokoti 
- § 41 Lähihoitajan toimen täyttäminen, Luppokoti 
- § 42 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen, Luppokoti 
 
Hyvinvointilautakunta 11.6.2020 
- § 46 Lähihoitajan toimen täyttäminen, Luppokoti 
- § 47 Sosiaalitoimen toimialan osavuosikatsaus 1-4/2020 

 
Kunnanvaltuusto 17.6.2020 
- § 38 Arviointikertomus 2019 
- § 39 Tilinpäätös 2019 

 
Kunnanhallitus 22.6.2020 
- § 114 Paikallinen sopimus hälytysrahan perusteista  

 
Hyvinvointilautakunta 13.8.2020 
- § 53 Lähihoitajan toimen täyttäminen, kotipalvelu 
- § 54 Luppokodin lähihoitajan toimien (2 kpl) täyttäminen 
- § 55 Hakemus palkattomasta virkavapaasta 

 
Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät on siirretty vuoteen 2021. 
 
Valtakunnallinen vanhustenviikko 4.-11.10.2020. Teemana Onni on vanheta 

 
 Ennakkokutsu Vanhusneuvostopäivään 2020 
  

Vanhusneuvostopäivä pidetään 21.10.2020. Tänä vuonna koronaviruspandemiasta 
johtuen vanhusneuvostopäivä pidetään virtuaalisena. Vanhusneuvostot voivat ko-
koontua paikkakunnillaan ryhminä, jos tilanne sen sallii. Virtuaalisessa vanhusneu-
vostopäivässä on aiempien vuosien tapaan sekä esityksiä ja alustuksia että ryhmä-
töitä ja ryhmäkeskusteluita. Vanhusneuvostopäivä järjestetään yhteistyössä kansa-
laisjärjestöjen kanssa. Tarkempi ohjelma ilmoittautumislinkkeineen julkaistaan myö-
hemmin elokuussa. 
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20 § Jäsenten esille ottamat asiat 
 

Ulla-Maija Syväjärvi; poikkeusolojen puhelimitse tehdyt yhteydenotot ikäihmisiin 
hyvä asia. Voisiko soittokierrosta jatkaa syksylläkin? 
 
Onni Niemelä; jatkaa hyvinvointikummitoimintaa Enontekiön eläkeläisyhdistyksen 
toimesta.  
3227 

 Yleisesti keskustellut asiat: 
 Vanhusten viikolle ei ole suunnitteilla suurta yhteistä tapahtumaa.  
 
 Yksinäisyys –teematapahtuman suunnittelu siirretään myöhempään ajankohtaan. 
 
 
 
 
 
21 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
 
 Seuraava kokous 17.11.2020 klo. 12.00.  
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.18.  
 
 
 
 
  


