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Kokousaika  Tiistai 2.2.2021 klo 12.09-13.49 
 
Paikka  Valtuustosali ja virtuaaliyhteys Teams 
 
Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet   
Outi Kurkela  pj  Oula-Matti Palojärvi vj  
Ulla-Maija Syväjärvi  vpj  Erkki Halkosaari vj 
Piia Juuso j   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 1 § - 7 § 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat Onni Niemelä  Paavo Hyvönen   
 
 
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä 9.2.2021. 

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

Päätös    
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkasta-
jiksi valittiin yksimielisesti Elma Vuontisjärven esityksestä Onni Niemelä ja Paavo 
Hyvönen. 
 
Käsittely 

 
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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2 § Vuoden 2020 toimintakertomus ja toiminnan arviointi 
 

Päätös 
Ehdotuksen mukaan seuraavin lisäyksin: 
Lisätään toimintavuoden 2020 kertomukseen tutustumiskäynti perhekoti Onnelaan 
Kolariin tammikuussa 2020.  
 
Selostusosioon lisätään: 
Osa vanhusneuvoston jäsenistä on kokenut haasteena virastotalon ulko-oven kiin-
niolon. Tiedossa on ollut, että kunnan palvelut eivät ole keskeytyneet, vaan viranhal-
tijoihin saa yhteyden puhelimitse ja sähköpostitse.  
 
Vanhusneuvosto on tyytyväinen omaan toimintaan toimintavuoden aikana. Kaikki 
kokoukset on pidetty suunnitelman mukaan. Sähköinen/digitaalinen toiminnallisuus 
ja osallisuus ovat lisääntyivät toimintavuoden aikana. 

  
 Käsittely 

Käytiin toimintakertomus keskustellen läpi. Vanhusneuvoston sähköpostin käyttöä 
aktivoidaan.  

 
 Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 

Vanhusneuvosto kirjaa vuoden 2020 toimintakertomukseen seuraavaa: 
 
- 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. Tilaisuuteen 
osallistuttiin etäyhteydellä Kilpisjärven, Karesuvannon ja Peltovuoman kylistä. 

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

 
 

mailto:vanhusneuvosto@enontekio.fi
mailto:vanhusneuvosto@enontekio.fi
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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. 

- 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 tilaisuuteen: 

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

kuntosaliryhmiin 
- omaehtoinen osallistuminen joulukuussa Åbo akademin vanhusneuvostojen toi-

mintaa kartoittavaan sähköiseen kyselytutkimukseen. Kyselytutkimus suunnattiin 
verkostoille, jotka toimivat läheisesti paikallishallinnon kanssa 

- valmistelu ja lausuminen oikeusministeriön vanhusneuvostoille esittämään lau-
suntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi van-
husasia-valtuutetusta 

 
Koronavaikutusten arvioinnista ikääntyneiden arjessa (kokemustieto) sekä vaikut-
tajaelintoiminnassa vuonna 2020 kirjataan: 
 
Koronavaikutukset näkyivät toimintavuoden vaikuttajaelintoiminnassa ja yksityis-
elämässä. Korona-aika koettiin raskaaksi, vaikka aika ei käynytkään pitkäksi. Toi-
saalta rajoitteet koettiin helpottavana ja positiivisena, kun vieraita kävi vähem-
män ja sai 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 ilmeni osittain laiskistu-
mista, kun ei ole tarvinnut vieraiden vuoksi siivota. Liikunta ulkona ja luonnossa 
on lisääntynyt, on saanut enemmän aikaa itselle. Virtuaalikokoukset ovat tulleet 
tutuiksi ja niihin on oppinut ja tottunut. Terveydenhuollon palveluihin on tullut 
isompi kynnys mennä. Kuntosalin käyttö on lisääntynyt. 

 
Todettiin, että mielenterveysteema on tärkeä ja pyritään järjestämään vanhus-
neuvoston valitsema yksinäisyys –teema-aiheinen tapahtuma vuonna 2021. 
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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. 
 
Toimintakertomusta on täydennetty vuoden 2020 viimeisessä kokouksessa pääte-
tyillä asioilla sekä kokouksiin 2020 osallistuneiden listauksella (liite 1).  

 
 Oheismateriaali 
 Liite 1. Vuoden 2020 kokouksiin osallistuneet jäsenet ja varajäsenet 
 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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3 § Muutos vanhusneuvoston toimintasuunnitelmaan 2021 ja kokousaikatauluun (vuosikello) 
 
 Päätös 
 Ehdotuksen mukaan. 
 

Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vanhusneuvosto päättää muuttaa vuoden 2021 kokousaikataulua seuraavasti: 
syyskuun kokous 28.9.2021 klo 12.00 siirretään pidettäväksi elokuulle, ti 24.8.2021 
klo 12.00.  
 
Selostus 
Vanhusneuvoston on vuosikelloa suunnitellessaan huomioitava kunnanhallituksen 
vuoden 2021 vuosikelloon suunnittelemat, vaikuttajaelimille tulevat kommenttipyyn-
nöt. Vuoden 2021 kunnanhallituksen (14.12.2020, § 262) ja kunnanvaltuuston 
(21.12.2020, § 77) vahvistamaan vuosikelloon on suunniteltu vaikuttajaelinten osalta 
talousarvion- ja suunnitelman kommentointi 08/2021. 
 
Vanhusneuvosto päätti 8.12.2020 kokouksessaan pitää vuoden 2021 kokoukset (5) 
seuraavasti:  
 
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 
 
Kokousajankohta tiistai, klo 12.00. 
 
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. 

 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
 Vuosikello 
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4 § Ajankohtaiset asiat  

Vanhusneuvoston pj kertoo helmikuussa Enontekiön eläkeläisyhdistyksen kokouk-
sessa vanhusneuvoston toiminnasta. 

 
Keskusteltiin koronarokottamisesta.  

 
5 § Tiedoksi saatettavat asiat 

Hyvinvointilautakunta 17.12.2020 
- § 90 Selvityspyyntö sosiaalipalveluiden toiminnasta, LAAVI/1467/2020 

https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Ko-
kous_17122020/Selvityspyynto_sosiaalipalveluiden_toimi(1806)  
 

-  98 Hyvinvointilautakunnan kokoontuminen vuonna 2021 
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Ko-
kous_17122020/Hyvinvointilautakunnan_kokoontuminen_vuo(1804)  

 
Hyvinvointilautakunta 21.1.2021 
- § 3 Luppokodin lähihoitajan toimen täyttäminen 

https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Ko-
kous_2112021/Luppokodin_lahihoitajan_toimen_tayttamin(1937)  

 
- § 4 Luppokodin lähihoitajan toimen haettavaksi laittaminen ja haastatteluryhmän 

nimeäminen  
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Ko-
kous_2112021/Luppokodin_lahihoitajan_toimen_haettavak(1938)  

 
- § 5 Luppokodin lähihoitajan toimen uudelleen haettavaksi laittaminen 

https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Ko-
kous_2112021/Luppokodin_lahihoitajan_toimen_uudelleen(1939)  

 
- § 6 Luppokodin lähihoitajan toimen uudelleen haettavaksi laittaminen 

https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Ko-
kous_2112021/Luppokodin_lahihoitajan_toimen_uudelleen(1939)  

 
- § 7 Luppokodin sairaanhoitajan toimen haettavaksi laittaminen ja haastatteluryh-

män nimeäminen 
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Ko-
kous_2112021/Luppokodin_sairaanhoitajan_toimen_haetta(1936)  

 
- § 11 selvityspyyntö koskien Luppokotia ja kotipalvelua LAAVI/1624/2020  

https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Ko-
kous_2112021/Selvityspyynto_koskien_Luppokotia_ja_kot(1933)  
 

 
 

https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_17122020/Selvityspyynto_sosiaalipalveluiden_toimi(1806)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_17122020/Selvityspyynto_sosiaalipalveluiden_toimi(1806)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_17122020/Hyvinvointilautakunnan_kokoontuminen_vuo(1804)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_17122020/Hyvinvointilautakunnan_kokoontuminen_vuo(1804)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2112021/Luppokodin_lahihoitajan_toimen_tayttamin(1937)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2112021/Luppokodin_lahihoitajan_toimen_tayttamin(1937)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2112021/Luppokodin_lahihoitajan_toimen_haettavak(1938)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2112021/Luppokodin_lahihoitajan_toimen_haettavak(1938)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2112021/Luppokodin_lahihoitajan_toimen_uudelleen(1939)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2112021/Luppokodin_lahihoitajan_toimen_uudelleen(1939)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2112021/Luppokodin_lahihoitajan_toimen_uudelleen(1939)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2112021/Luppokodin_lahihoitajan_toimen_uudelleen(1939)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2112021/Luppokodin_sairaanhoitajan_toimen_haetta(1936)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2112021/Luppokodin_sairaanhoitajan_toimen_haetta(1936)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2112021/Selvityspyynto_koskien_Luppokotia_ja_kot(1933)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2112021/Selvityspyynto_koskien_Luppokotia_ja_kot(1933)
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Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa: 
Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021 ja muut tärkeät ajan-
kohdat ovat seuraavat: 
 
äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeu-
tettu): 26.2.2021 
ehdokashakemusten jättöpäivä 9.3.2021 
ehdokasasettelun vahvistaminen 18.3.2021 
ennakkoäänestys kotimaassa 7. - 13.4.2021 
ennakkoäänestys ulkomailla 7. - 10.4.2021 
vaalipäivä 18.4.2021 
tulosten vahvistaminen 21.4.2021  
valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021 

 
 Vuosikelloon 2021 suunnitellut kuntalaisfoorumit 16.3.2021 ja 12.10.2021. 
 
6 § Jäsenten esille ottamat asiat 
 Keskusteltiin palvelusetelistä, Enontekiöllä ei ole palveluseteliä käytössä.  
 

Keskusteltiin aloitteesta ohjattuun kuntosalitoimintaan toivottavan kuljetuksen jär-
jestämisestä.  
 
Toukokuun kokouksen yhteyteen 11.5.2021 pyritään järjestämään kuntosalivuoro 
hyvinvointiohjaajan ohjaamana. 
 
Seuraavaan kokoukseen kutsutaan jäsenten lisäksi varajäsenet.  

 
7 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
 
 Seuraava kokous tiistaina 11.5.2021 klo 12.00 valtuustosalissa. 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.49. 
 
 


