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Kokousaika  Tiistai 8.12.2020 klo 12.06-14.20 
 
Paikka  Valtuustosali ja virtuaaliyhteys Teams 
 
Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet   
Outi Kurkela   pj  Oula-Matti Palojärvi vj  
Ulla-Maija Syväjärvi  vpj Teams  Erkki Halkosaari vj 
Piia Juuso j Teams  Berit-Ellen Juuso vj 
Paavo Hyvönen  j  Tuula Kivipää  vj 
Marja Näkkälä  j  Rauna Laukka vj 
Onni Niemelä  j  Salli Stoor  vj                             
Tuula Ruponen j  Seija Laurila  vj 

 
Elma Vuontisjärvi  j  Riitta Keskitalo vj  
 
 
 
Muut saapuvilla olleet Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 

Miia Ahlholm  sihteeri 
 
 
Asiat 29 § - 37 § 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat Elma Vuontisjärvi  Paavo Hyvönen 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä 16.12.2020. 

http://www.enontekio.fi/
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29 § Vanhusneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 

Päätös    
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Salli Stoorin esityksestä Elma Vuontis-
järvi ja Onni Niemelän esityksestä Paavo Hyvönen.  

 
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.  
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30 § Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi  
         vanhusasiavaltuutetusta 
 

Päätös 
Ehdotuksen mukaan.  

 
Käsittely 
Käytiin läpi alustava lausunto ennen keskustelun avausta. 
Todettiin, että edellisessä kokouksessa alustavasti pohditut asiat ovat tärkeitä ja voi-
daan kirjata lopulliseen lausuntoon. Tarkempaa tietoa muiden pohjoismaiden van-
husasiavaltuutetun toiminnasta ei ollut käytettävissä. Lainsäädännölliseen osuuteen 
ei niinkään haluttu kommentoida, vaan lausuntoa lähestyttiin näkökulmasta: ”Mitä 
haluaisit sanoa tulevalle vanhusasiavaltuutetulle”. 
Valtuutettu voi tuoda ikäihmisten asioita päätöksentekijöille ja näin vaikuttaa ikäih-
misten valtakunnalliseen asemaan ja huomioida myös pienten paikkakuntien erityis-
piirteet, kulttuurin ja kielen. 

 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Kokouksessa laadittu lopullinen lausunto toimitetaan sihteerin toimesta lausunto.fi 
sivustolle 15.12.2020 mennessä.   
 
Selostus 
Oikeusministeriö pyytää vanhusneuvostoilta lausuntoa aiheesta: 
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasia-
valtuutetusta. 

 
Esityksen tavoitteena on luoda itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka seuraisi 
ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista laajasti kaikilla yhteiskuntasekto-
reilla ja toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskus-
teluun ja päätöksentekoon. 
 
Kyseessä olisi ikääntyneiden oikeuksia edistäviä ja valvovia viranomaisia ja muita toi-
mijoita täydentävä viranomainen. Tavoitteena on välttää päällekkäisiä tehtäviä ja toi-
mivaltuuksia muiden viranomaisten kanssa eikä esityksellä puututa olemassa olevien 
viranomaisten tehtäviin ja toimivaltuuksiin. 
 
Tavoitteena on luoda valtuutetulle hallinnollinen organisaatio, joka olisi linjassa mui-
den perus- ja ihmisoikeusalan erityisvaltuutettujen kanssa. 
 
Linkki luonnokseen: 
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?at-
tachmentId=12714  
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä 15.12.2020 men-
nessä (erillinen ohje).  

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12714
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12714
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Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
 
Oheismateriaali 
Hallituksen luonnosesitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta 
Alustava kooste lausunnosta, tuodaan kokoukseen 

 
 

Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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31 § Vuoden 2020 toimintakertomuksen ja toiminnan arvioinnin käynnistäminen  
 
 Päätös 
 Alustava toimintakertomus hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: 
 

Lisätään vammaisneuvoston organisoimaan mielenterveysteemaan liittyvän tilaisuu-
den kohtaan järjestämisestä ja osallistumisesta etäyhteydellä Kilpisjärven, Kare-
suvannon ja Peltovuoman kylistä. 

 
Koronavaikutukset näkyvät toimintavuoden toiminnassa ja yksityiselämässä. Korona-
aika on koettu raskaaksi, vaikka aika ei käy pitkäksi. Toisaalta rajoitteet on koettu hel-
pottavana ja positiivisena, kun vieraita on käynyt vähemmän ja on saanut keskittyä 
omiin asioihin. Omat asiat on saatu hoidettua rajoitteista huolimatta. Yksinäisyys on 
merkittävä asia ikäihmisten elämässä ja arjessa ilman koronaakin. Kylään on menty 
mm. kysymällä lupa. Siivouksen osalta laiskistunut, kun ei tarvitse vieraiden vuoksi 
siivota. Liikunta ulkona ja luonnossa on lisääntynyt, on saanut enemmän aikaa itselle. 
Virtuaalikokoukset ovat tulleet tutuiksi ja niihin on oppinut ja tottunut. Terveyden-
huollon palveluihin on tullut isompi kynnys mennä. Kuntosalin käyttö on lisääntynyt. 

 
 Käsittely 

Keskusteltiin vanhusneuvoston yhteisen s-postin käytöstä.  
 
Todettiin, että mielenterveysteema on tärkeä ja pyritään järjestämään vanhusneu-
voston valitsema yksinäisyys –teema-aiheinen tapahtuma myöhemmin. 

 
 Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 

Vanhusneuvosto keskustelee koronavaikutuksista ja kirjaa toimintakertomukseen ko-
ronavaikutusten merkityksen vuoden 2020 toiminnan ja osallisuuden toteutumiseen. 

  
Lisäksi vanhusneuvosto kirjaa vuoden 2020 toimintakertomukseen seuraavaa: 
 
Kokouksia on pidetty viisi kertaa (laaditaan liitteeksi erillinen lista osallistujista vuo-
den viimeisen kokouksen jälkeen) 
- vanhusneuvostolle on avattu yhteiskäyttöön sähköposti, vanhusneuvosto@enon-

tekio.fi Sähköpostin käyttö on ollut vähäistä.  
- vanhusneuvosto osallistui vammaisneuvoston järjestämään ja koollekutsumaan 

kunnan vaikuttajaelinten yhteiseen kokoukseen tammikuussa. Vaikuttajaelinten 
yhteisen kokouksen tavoitteena oli suunnitella mielenterveyteen liittyvän yhtei-
sen tapahtuman järjestämistä.  

- vanhusneuvosto osallistui eri riippuvuuksia käsittelevään, kohti parempaa mie-
lenterveyttä –tapahtumaan, joka nimettiin Irti kahleista –tunnista riippuvuutesi! 
tapahtumaksi.  Tapahtuma järjestettiin 26.2.2020 valtuustosalissa.  

- keväälle suunniteltu ohjattu kuntosalikäynti peruuntui koronan vuoksi. 
- keväälle suunniteltu kokousmatka Vuontisjärvelle peruuntui koronan vuoksi 
- vanhusneuvosto aktivoitui sähköisten kokousten järjestämisessä. 

mailto:vanhusneuvosto@enontekio.fi
mailto:vanhusneuvosto@enontekio.fi
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- suunnitelma Luppokodin asukkaiden ulkoiluttamisesta elokuussa ja lokakuun 

vanhusten viikon ulkoiluapu Ounasmajojen asiakkaille eivät toteutuneet. 
- vanhusneuvosto kutsui asiantuntijana kokoukseen hyvinvointiohjaaja Virpi Töyry-

län. Muita asiantuntijoita ei toimintavuoden aikana kokouksiin kutsuttu. 
- vanhusneuvosto ei osallistunut järjestäytyneesti Vie vanhus ulos –kampanjaan, 

vaan päätti osallistumisesta vapaaehtoispohjalta. Vanhusneuvosto haastoi ulkoi-
lukampanjaan luottamushenkilöt, kunnan viranhaltioita, muut vaikuttajaelimet, 
yhdistyksiä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoita. Lapin LSHP:n kanssa 
yhteistyössä laadittiin ohjeistus turvalliseen ulkoiluun palveluiden piirissä olevien 
ikäihmisten ulkoiluttamiseen. 

- vanhusneuvoston sihteeri osallistui Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen –hank-
keen ja PerhEke, Perhehoito Elinkeinona –hankkeen järjestämään ikäihmisten 
perhehoidon kehittämisiltapäivään etäyhteydellä 23.9.2020 

- vanhusneuvoston vpj ja sihteeri osallistuivat valtakunnalliseen vanhusneuvosto-
päivään 21.10.2020. Päivän antia on jaettu kunnan internet sivuilla. 

- vanhusneuvosto on lausunut luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle 
laista vanhusasiavaltuutetusta 

- marraskuulle suunniteltu yksinäisyys teemaan liittyvä asiantuntijaluento peruu-
tettiin koronan vuoksi. 

- vanhusneuvosto lausui vuosien 2021-2023 investointisuunnitelmaluonnokseen 
- vanhusneuvoston jäsenillä on ollut mahdollisuus kommentoida kunnan 2021 ta-

lousarviota ajalla 20.10.-2.11.2020. 
- vanhusneuvosto osallistui eduskunnan IKÄ-verkoston 23.11.2020 tilaisuudesta: 

Ratkaisuja ikäihmisten muuttuviin asumistarpeisiin.  
- vanhusneuvosto päätti tehdä aloitteen kuljetuksen järjestämisestä ohjattuihin 

kuntosaliryhmiin 
 
Yllä kirjatun lisäksi toimintakertomusta täydennetään vuoden 2021 ensimmäi-
sessä kokouksessa joulukuun kokouksessa päätetyillä asioilla, kokouksiin osallis-
tuneiden listauksella sekä itse- ja koronavaikutusten arvioinnilla. 

 
 
Selostus 
Vanhusneuvoston tehtävänä on valmistella kuntalain mukaiseen kunnan tilinpäätök-
seen toimintakertomus omalta osaltaan. Toimintakertomuksessa arvioidaan ja analy-
soidaan vuositasolla omien tavoitteiden toteutumista sekä vaikuttaja elintoiminnan 
vaikuttavuutta kunnassa. 

 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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32 § Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2021 ja kokousaikataulu (vuosikello) 
 
 Päätös 
 Vuosikello (kokousaikataulu) esityksen mukaan. 
 Toimintakertomuskokous 2.2.2021 

Yksinäisyysteemaan liittyvän kokouksen suunnittelu 11.5.2021 (valmistelevaa suun-
nittelua). Uusi vanhusneuvosto tulee valittavaksi keväällä jatkaen vaikuttamistyötä. 
Muut kokousteemat vuodelle 2021 päättää uusi vanhusneuvosto. 

 
 Käsittely 

Keskusteltiin vanhusneuvoston roolista ja vaikuttamistyöstä kunnassa. Todettiin että 
vanhusneuvosto on ollut aktiivinen ja saanut vaikuttaa ja edistää hyviä asioita, kuten 
ikäystävällisen kuntosalin saaminen Hettaan. Karesuvannon kuntosalikäynteihin toi-
votaan kustannustukea kunnalta.  
 
Keskusteltiin Karesuvannon monitoimitalotarpeesta. Todettiin, että omaa monitoimi-
taloa Karesuvantoon kaivataan, kun ikäihmisten määrä kasvaa. Karesuvanto on 
asuinympäristönä ja kylänä erilainen kuin Hetta. Toivotaan perhehoitoyksikköä, joka 
tukisi Karesuvantolaisten ikäihmisten mahdollisuutta asua omassa kylässä. Perhe-
hoito olisi palvelumuotona kustannustehokas vaihtoehto kunnalle. Todettiin myös, 
että Karesuvannossa ei ole toimivia tiloja myöskään kyläläisten harrastustoimintaan.  

 
Keskusteltiin vanhusneuvoston yhteisestä tilaisuudesta/tapahtumasta keväällä. Asi-
aan palataan 2021 ensimmäisessä kokouksessa.  

 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
 
Vanhusneuvosto päättää pitää vuonna 2021 5 kokousta. Kokousajankohta tiistai klo 
12.00.  
 
Vanhusneuvosto päättää vuoden 2021 kokousaikatauluksi 
1. kokous ti 2.2.2021 klo 12.00 
2. kokous ti 11.5.2021 klo 12.00 
3. kokous ti 28.9.2021 klo 12.00 
4. kokous ti 26.10.2021 klo 12.00 
5. kokous ti 30.11.2021 klo 12.00 
 
1. kokous; vanhusneuvoston toimintakertomus ja itsearviointi toiminnasta vuonna 

2020, kunnallisessa päätöksenteossa valmistelussa olevat, vanhusneuvostossa 
käsiteltävät asiat, ajankohtaisina vanhusneuvostolle tulevat asiat, jäsenten ehdo-
tukset/esitykset  
 

2. kokous; kunnallisessa päätöksenteossa valmistelussa olevat, vanhusneuvostossa 
käsiteltävät asiat, ajankohtaisina vanhusneuvostolle tulevat asiat, jäsenten ehdo-
tukset/esitykset 
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3. kokous; kunnallisessa päätöksenteossa valmistelussa olevat, vanhusneuvostossa 

käsiteltävät asiat, ajankohtaisina vanhusneuvostolle tulevat asiat, jäsenten ehdo-
tukset/esitykset  

 
4. kokous; kunnan talous-ja toimintasuunnitelma 2021-2023, kunnallisessa päätök-

senteossa valmistelussa olevat, vanhusneuvostossa käsiteltävät asiat, ajankohtai-
sina vanhusneuvostolle tuleva asiat, jäsenten ehdotukset/esitykset  

 
5. kokous; kuluvan vuoden toimintakertomuksen käynnistäminen, toimintasuunni-

telma 2022 + vuosikellovuodelle 2022, kunnallisessa päätöksenteossa valmiste-
lussa olevat, vanhusneuvostossa käsiteltävät asiat, ajankohtaisina vanhusneuvos-
tolle tulevat asiat, jäsenten ehdotukset/esitykset 

 
Kokousteemaehdotuksina; 
- kaatumisen ehkäisy 
- saamelaiskulttuurin näkymisen edistäminen palveluiden piirissä olevien ikäihmis-

ten arjessa 
- sote-uudistus (vaikuttamistyö ja edunvalvonta) 
- yhteistyön lisääminen ikääntyneiden palveluyksikön henkilöstön kanssa, yhteiset 

työpajat? (koronavaikutukset huomioiden) 
- yhteistyön keinot muiden vaikuttajaelinten kanssa 

 
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. 
 
Vuoden 2021 talousarvioon vanhusneuvostolle on varattu 5000€:n määräraha. 

 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
 Vuosikello 
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33 § Osallistuminen Åbo Akademin kyselytutkimukseen 
 
 Päätös 
 Ehdotuksen mukaan. Vanhusneuvosto osallistuu kyselytutkimukseen omaehtoisesti.  
 
 Käsittely 
 Kyselytutkimukseen osallistuminen nähtiin tärkeäksi. 
 
 Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 

Vanhusneuvosto hyväksyy osallistumisen Åbo Akademin kyselytutkimukseen. Sih-
teeri lähettää kyselylinkin sekä varsinaisille- että varajäsenille. Sihteeri varaa kyselyyn 
vastaamiseen yhteisen ajan niiden jäsenten ja varajäsenten kanssa, joilla ei ole mah-
dollisuutta sähköiseen vastaamiseen, mutta haluavat olla mukana vastaamassa. 

 
 Selostus 

Åbo akademi on lähestynyt kunnan vanhusneuvostoa esittämällä mahdollisuuden osallis-
tua vanhusneuvostojen toimintaa kartoittavaan kyselytutkimukseen. Kyselytutkimus on 
suunnattu verkostoille, jotka toimivat läheisesti paikallishallinnon kanssa.  
 
Tutkimus tarjoaa uutta tietoa kuntien ja kansalaisyhteiskunnan välisessä yhteistyössä toi-
mivista neuvostoista tai verkostoista. Tällaisia verkostoja ja niiden merkitystä paikallis-
hallinnossa ei ole aikaisemmin tutkittu systemaattisesti. 
 
Tutkimus on osa eurooppalaista vertailevaa tutkimusta, Suomen osuudesta vastaa Åbo 
Akademi. Saatujen vastausten tavoitteena on kehittää uutta tietoa kansalaisyhteiskun-
nan roolista paikallispolitiikassa sekä Suomessa, että muualla Euroopassa. Kyseessä on 
kansainvälinen vertaileva tutkimus. 
 
Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyn täyttäminen kestää noin 15-30 mi-
nuuttia. Kerätty aineisto analysoidaan ainoastaan tilastollisesti ja yksittäisten vastaajien 
tunnistaminen aineistosta on täysin mahdotonta. Kyselyyn vastaamiseen on aikaa 
15.12.2020 asti. 

 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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34 § Ajankohtaiset asiat  

Kela-taksitoiminta; eivät salli asiakkaan käydä vastaanotto, toimenpide tai tutkimus-
matkalta palatessa apteekissa, vaikka kyseessä on yleensä tärkeän lääkkeen aloitta-
minen. Apteekkipalvelun osalta on ollut tilanteita, että apteekista ei ole saanut mää-
rättyä lääkettä, vaan se on pitänyt tilata, jolloin lääkkeen aloitus on viivästynyt. Osas-
tolta kotiutuessa terveydenhuollon ammattilaisten tulisi varmistaa, että hyvän kotiu-
tumisen edellytykset ovat kunnossa. Vanhusneuvosto valtuutti pj:n lähestymään pe-
rusterveydenhuollon tulosaluejohtajaa kirjallisesti.  
 
Kela-taksi kiertää Rovaniemeltä palatessa Pellon ja Kolarin kautta, paluukyyti ei tule 
koskaan esim. Kittilän kautta  
 
Sihteeri; Kelataksi palveluntuottaja vaihtuu 15.12.2020. Tiedote lisätään pöytäkir-
jaan: 
 
Tiedote terveydenhuollon yksiköille 
  
Kelan korvaamien taksimatkojen palveluntuottaja vaihtuu Lapissa 15.12.2020.  
Uusi palveluntuottaja on Menevä Oy. Asiakkaiden ja terveydenhuollon tilausnumerot 
säilyvät ennallaan. 
  
Terveydenhuollon tilausnumero Lapin maakunnan alueella on 0800-302241. 
  
Terveydenhuollon yksikössä voi tulostaa oheisen linkin takaa Lapin maakunnan päivi-
tetyt julisteet palveluntuottajan vaihtumisesta ja taksimatkan tilaamisesta. 

 
35 § Tiedoksi saatettavat asiat 

Vanhusneuvostopäivän (21.10.2020) iltapäivän dialogiyhteenveto (oheismateriaa-
lina). 
 
Eduskunnan IKÄ-verkoston 23.11. etätilaisuuden tietopaketti; 
file:///C:/Users/MIAAHL~1/AppData/Local/Temp/Eduskunnan%20IKA-ver-
kosto_3_2020_Asumisratkaisuja-1.pdf  

 
KUTSU: Ikääntyneiden asumisen ennakointi ja varautuminen kunnissa – hankkeen 
verkkoseminaariin 10.12.2020 klo 13.00 – 15.00. 
Toteutus: TEAMS-yhteys (kutsu lähetetty kokouskutsun yhteydessä). 

 
36 § Jäsenten esille ottamat asiat 

Ulla-Maija Syväjärvi; omaishoitajan terveydellinen käynti esim. LSK, kuluttaako 
omaishoitajan lakisääteisiä vapaapäiviä? 
 
Ulla-Maija Syväjärvi; vanhusneuvoston toiminnan tunnetummaksi tekeminen. 
 
 

https://www.kela.fi/documents/10180/7276260/Juliste_Kela_taxi_lappi_FI_SV.pdf/3df398b6-bcf9-478a-b565-3b65ab8e5f04
https://www.kela.fi/documents/10180/0/N%C3%A4in+tilaat+Kelan+korvaaman+taksimatkan+Lapissa/901ea5e9-947b-40d2-a472-88764b4a4180
file:///C:/Users/MiaAhlholm/AppData/Local/Temp/Eduskunnan%20IKA-verkosto_3_2020_Asumisratkaisuja-1.pdf
file:///C:/Users/MiaAhlholm/AppData/Local/Temp/Eduskunnan%20IKA-verkosto_3_2020_Asumisratkaisuja-1.pdf
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Ulla-Maija Syväjärvi; huoli ikääntyneille riittävistä palvelusta kotona asumisen tuke-
miseksi.  
 
Piia Juuso; Vanhusneuvosto voisi avata enemmän toimintansa, esim. Ulla-Maija eri 
kokouksissa.  

 
37 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.20. 
 
 Seuraava kokous ti 2.2.2021 klo 12.00. 


