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Kokousaika Torstai 28.1.2021 klo. 12.07-18.20 
 Ruokailu klo 14.00 
  
 
Paikka Valtuustosali ja etäyhteys Teams 
 
Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet    
Birgitta Eira pj   Per Oula Juuso  vj 
Heidi Risto vpj    Anu Ollila  vj 
Reijo Mannela j   Satu-Marja Eira Keskitalo vj  
Timo Leppäjärvi j   Riitta Vieltojärvi    vj 
Eija Huhtaniska j poistui 14.40, saapui 
klo 17.09   Asta Niemelä  vj 
Jari Stoor j   Jenniina Eira  vj 
Virpi Labba j   Ulla Keinovaara    vj 
 
 
  
 
 
Muut saapuvilla 
olleet Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 
 Nina Autti   tulkki 
 Mirva Kittilä   etäyhteystulkki 
 Miia Ahlholm   sihteeri 
 
  
  
 
Asiat   1 § - 10 § 
 
 
 
Pöytäkirjan      
allekirjoitus Birgitta Eira   Miia Ahlholm 
 puheenjohtaja  sihteeri   
 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastajat Heidi Risto   Reijo Mannela 
      
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi  
nähtävänä 4.2.2021 

http://www.enontekio.fi/
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Esityslista  
 
1 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
2 § Vuoden 2020 toimintakertomus 
3 § Vuoden 2021 toimintasuunnitelma 
4 § Vuoden 2021 kokousaikataulu (vuosikello) 
5 § Vammaisneuvoston digitalisaation edistäminen 
6 § Aloite vammaisten työ- ja päivätoiminnasta 
7 § Muut asiat 
8 § Tiedoksi saatettavat asiat 
9 § Jäsenten esille ottamat asiat 
10 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
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1 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 

Päätös 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eija Huhtaniska esitti 
pöytäkirjan tarkastajiksi Heidi Ristoa ja Reijo Mannelaa. Esitys hyväksyttiin yksimielis-
esti.  

 
Käsittely 
Käytiin esittelykierros samalla kertoen ajatuksia/toiveita vammaisneuvoston 
toimintaan vuonna 2021, sekä harjoitellen valtuustosalin mikrofonien käyttöä.  
 
Todettiin, että Enontekiön vammaisneuvostossa on ensimmäistä kertaa mukana 
etäyhteystulkki fyysisesti paikalla olevan tulkin lisäksi.  
   
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vammaisneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja 
vammaisneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi vammaisneuvoston 
jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen vammaisneuvosto päättää hy-
väksyä 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. 

 
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä pöytäkirjan 
tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä kunnan virastotalolla ja Enontekiön 
kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 
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 kokouk-
sen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta 
esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosi-
vuilla www.enontekio.fi.  

 
 
 
 
 

http://www.enontekio.fi/
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2 § Vuoden 2020 toimintakertomus 
 
 Päätös 

Ehdotuksen mukaan seuraavin lisäyksin: Kunnanvaltuuston kokouksiin osallistumista 
on rajoittanut vammaisneuvostojen kokousten peruuntuminen. Hyvinvointilautakun-
nan kokouksiin osallistumista pyritään jatkossa tehostamaan.  

 
 Käsittely 

Pj kertoi vaikuttajaelintoiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista sekä toimintakerto-
muksen merkityksestä. Toimintakertomus etenee hyvinvointilautakunnan ja kunnan-
hallituksen kautta kunnan tilinpäätöskertomukseen.  

 
 Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 

Vammaisneuvosto kirjaa vuoden 2020 toimintakertomukseen seuraavaa: 
- kokouksia on pidetty kaksi kertaa (laadittu liitteeksi erillinen lista osallistujista 

vuoden viimeisen kokouksen jälkeen) 
- vammaisneuvosto toimi järjestäjänä ja koollekutsujana kunnan vaikuttajaelinten 

yhteisessä kokouksessa tammikuussa. Vaikuttajaelinten yhteisen kokouksen ta-
voitteena oli suunnitella mielenterveyteen liittyvän yhteisen tapahtuman järjes-
tämistä.  

- vammaisneuvosto koordinoi eri riippuvuuksia käsittelevää, kohti parempaa mie-
lenterveyttä –tapahtumaa, joka nimettiin Irti kahleista –tunnista riippuvuutesi! 
tapahtumaksi.  Tapahtuma järjestettiin 26.2.2020 valtuustosalissa. Tapahtuma 
tavoitti noin 50 osallistujaa. Lisäksi tapahtuma sai positiivista näkyvyyttä so-
messa, mm. kunnan virallisella Facebook-kanavalla videon ja tiedotteen muo-
dossa. 

- Etäyhteydet järjestettiin Peltovuoman, Karesuvannon ja Kilpisjärven kouluilta. Yh-
teistyökumppaneina olivat Enontekiön kunnan eri toimialat, kyläyhdistykset, 
Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto ja Balanssi ry  

- asiantuntijoina tilaisuuteen osallistuivat Muonion-Enontekiön perusterveyden-
huollon johtava lääkäri sekä Balanssi ry:n kautta saatu kokemusasiantuntija 

- vuoden 2020 toisen kokouksen ajankohta oli 16.3, johon valmisteltiin esityslista 
sisältäen vuoden 2019 toimintakertomuksen. Kokous peruuntui covid-19 tilan-
teesta johtuen. 

- vammaisneuvosto lausui vuosien 2021-2023 investointisuunnitelmaluonnokseen. 
- vammaisneuvoston jäsenillä on ollut mahdollisuus kommentoida kunnan 2021 

talousarviota ajalla 20.10.-2.11.2020. 
 

Yllä kirjatun lisäksi toimintakertomukseen kirjataan seuraavat lisäykset: 
 

- vammaisneuvosto osallistui Åbo Akademin vammaisneuvostojen toimintaa kar-
toittavaan sähköiseen kyselytutkimukseen. Kyselytutkimus oli suunnattu verkos-
toille, jotka toimivat läheisesti paikallishallinnon kanssa.  
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- vammaisneuvosto hankki etäyhteydellä kokouksiin osallistumisen mahdollista-

miseksi jäsenilleen 3 kappaletta tablet laitteita sekä mikrofonilla varustettuja 
kuulokkeita. Käyttökoulutukset toteutetaan toimintavuonna 2021. 

- toimintakeskus Hyrylään hankittiin yksi tablet laite.  
- myös ASPA-koti Riekonmarjan laitetarve selvitettiin, heillä ei ollut tarvetta, joten 

hankittu tablet laite osoitetaan Hetan koulukeskukseen erityisnuorten ohjattuun 
tabletin käytön harjoitteluun.  

- vuoden 2020 viimeiseksi kokoukseksi suunniteltu sähköpostikokous joulukuussa 
ei toteutunut. 

 
Koronan vaikutukset ovat näkyneet vammaisneuvoston toiminnassa vuonna 2020. 
Läsnäolokokouksia on pidetty viiden suunnitellun kokouksen sijaan kaksi. Suunnitel-
lut vuosikellon mukaiset kokoukset ovat peruuntuneet vallitsevan covid-19 tilanteen 
vuoksi. Kaikilla vammaisneuvoston jäsenillä ei ole vaadittavia sähköisiä työvälineitä 
virtuaalikokousten järjestämiseksi. Tarvittavan välineistön puutteellisuus on heiken-
tänyt osallistamista sekä vaikuttamistoiminnan onnistumista.  Sähköpostikeskustelu 
on toiminut yhtenä hyvänä väylänä, kun rajoitteet kokousten suhteen ovat vaikutta-
neet toimintaan. 

 
Vammaisneuvoston arvio on, että toimintavuoden 2021 kehittämistoimenpiteenä 
kunnassa tulisi edistää vuoropuhelua ja toimeenpanoa vaikuttajaelinten välillä. 

 
Selostus 
Toimintakertomuksen 2020 laadinta käynnistettiin vuoden 2020 viimeisessä kokouk-
sessa 24.11.2020.  

 
Vammaisneuvoston tehtävänä on valmistella kuntalain mukaiseen kunnan tilinpää-
tökseen toimintakertomus omalta osaltaan. Toimintakertomuksessa arvioidaan ja 
analysoidaan vuositasolla omien tavoitteiden toteutumista sekä vaikuttajaelintoimin-
nan vaikuttavuutta kunnassa. 
 
Liitteet 
Liite 1. Vuoden 2020 kokouksiin osallistuneet jäsenet ja varajäsenet 
 
Tiedoksi  
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
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3 § Vuoden 2021 toimintasuunnitelma 
 

Päätös 
Vammaisneuvosto päätti kutsua seuraavaan kokoukseen johtavan sosiaalityöntekijä 
Anne-Maria Näkkäläjärven kertomaan vammaispalveluiden kokonaisuudesta ja suun-
nittelemaan linkkityöntekijä/kuntoutusohjaaja/vapaa-ajan avustajan tehtäväkokonai-
suutta.  
 
Seuraavassa kokouksessa päätetään, miten tavoitteita ja keinoja tullaan viemään 
eteenpäin. Vammaisneuvostosta lähetetään konkreettiset esitykset talousarvioval-
misteluun. 
 
Itsenäisen asumisen näkökulmaa sovittiin käsiteltävän toukokuun kokouksessa.  
 
Kokoukseen osallistujille annettiin kotitehtävä; mitä asioita viedään eteenpäin ja mi-
ten. 

  
 Käsittely 

Kerrattiin selostusosiossa kuvattu toimintatapa, jaettiin kaikille postit laput ja varat-
tiin aikaa asian pohdintaan ja kirjaamiseen. 

 
 Vammaisneuvosto piti tauon klo 14.10-14.56. 
 

1. Itsenäinen asuminen 
Ongelmat 
- asuntojen riittämättömyys/saatavuus, sijainti ja tarvekartoitus 
- kustannukset 
- nähdäänkö tärkeäksi (kuntapäättäjät) 
- tuen tarve, palvelujen saatavuus 
Toivottu lopputulos 
- itsenäisen asumisen mahdollistaminen 
- yövalvontamahdollisuus ja esteettömyys (turvallisuus) 
- mahdollisuus lyhytaikaiseen itsenäiseen asumiseen 
- vammaisten henkilöiden oma ääni kuuluviin/mitä itse haluavat? 
Keinot 
- selvitetään kunnan asuntotarjonta 
- selvitetään asumistarpeet, esim. linkkityöhenkilön avulla 
- kiertävä vapaa-ajan avustaja (kotipalvelutyöntekijän tapaan)  
- vammaiset mukaan suunnitteluun, tieto vammaisilta henkilöiltä (esim. työpajat)  
- huomiointi talousarviossa, hankehaku ja avustukset 
- ostopalveluna, tulevan hyvinvointikeskuksen yhteyteen 
- tulevaisuuteen varautuminen; toinen ASPA, (edellyttää yhteisneuvotteluja) 
- tulevaisuuteen varautuminen; tavallisten, esteettömien vuokra-asuntojen tar-

jonta 
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- sähköiset kyselyt (ohjattuna tai itsenäisesti), äänestäminen, toimielinten/päätök-

senteon kautta vaikuttaminen 
 

Vammaisneuvosto piti tauon klo 15.52-15.58 
 

2. Asenne (työllistyminen, osallisuuden varmistaminen, lainsäädäntö sekä maa-
kunta ja sote-uudistus) 

Ongelmat 
- sote etäpalvelut eivät tavoita vammaisia henkilöitä 
- sotesta tiedottaminen puutteellista 
- pykäläviidakko, omien oikeuksien tiedostaminen 
- vähäinen arvo- ja asennekeskustelu 
- ei uskalleta palkata, rohkeuden puute 
- työllistymisen haasteet; ei uskalleta palkata, tiedottaminen ja tarjonta vähäistä 
- omaishoitajien tukemisen puute 
- ”terveiden maailma”, kaavoihin kangistuminen, vallitseva toimintakulttuuri 
- pitkät välimatkat 
- oman auton käytön Kelakorvaus liian pieni 
- työpaikkojen saatavuus 
- työtaidot (ohjauksen tarve, kyvykkyys itsenäiseen suoriutumiseen) 
- riittämätön määrä liikunnanohjaajia 
- yhteisen tahtotilan puute, ei nähdä tärkeäksi 

 
Toivottu lopputulos 
- oikeaa palkkaa 
- eri toimijoiden välisen yhteistyön parantuminen 
- vammainen henkilö nähdään kokonaisena ihmisenä, ei vain vammaa 
- päivätoiminnan uudistaminen 
- kaikille halukkaille mahdollisuus tehdä töitä 
- Kelan joustavampi asenne 
- erilaiset kokeilut/mahdollistaminen 
- julkishallinto sekä yksityissektori 
- harrastus- ja viriketoiminta 
- erityistarpeiset ihmiset tulisivat huomioiduksi automaattisesti 
- mielenterveyspalvelut, terapiat 
- resurssien riittävyys turvataan 
- vammaisuus on myös voimavara 
- hyvä, itsenäinen työ ym. työkaverit 

 
Keinot 
- tutuksi tulo (esim. vammaisten ja yrittäjien kohtaaminen, kummityöpäivät, roh-

kea kokeilukulttuuri) 
- kuntouttavan työn tukeminen kunnan taholta 
- avoimuus, ennakkoluulojen poistaminen, (artikkeli Enontekiön sanomiin, some) 
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- osa-aikatyön tarjonta (kiinteistön hoito, lumen luonti ym.) 
- edunvalvonta (mm. Kela-asiat) 
- vapaa-ajan avustajien etsiminen 
- harrastusmahdollisuuksien lisääminen 
- yhteistyö eri järjestöjen kanssa 
- asennekasvatus, kouluvierailut 
- kokemusasiantuntijuus (hyödyntäminen esim. suunnittelussa) 
- työhyvinvointiin panostaminen 
- yksilöllisesti räätälöity toiminta 
- konkreettiset päätökset ja toimeenpano 

 
Käytiin keskustelukierros mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä ensimmäiseksi. Tarvekar-
toitus ja resurssi asian hoitamiseksi nähtiin tärkeäksi, esimerkiksi projektityöntekijän  
tai pysyvän työntekijän työpanoksella. Toisaalta huomioitava, että vammaisen henki-
lön tarpeet muuttuvat iän myötä ja jokaisen vammaisen henkilön tarpeet on kartoi-
tettava yksilöllisesti.  
 
Keskustelussa nostettiin esille, että pysyvä vapaa-ajan ohjaaja/perhetyöntekijä tukisi 
ja edistäisi vammaisten henkilöiden turvallista arkea ja hyvää arkea. 
 
Merkitään, Eija Huhtaniska saapui takaisin kokoukseen klo 17.09. 

 
 Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 

Vammaisneuvosto päättää postit lappujen avulla käydyn keskustelun ja kirjatun yh-
teenvedon pohjalta kokousteemojen toimintatavan asioiden eteenpäin viemiseksi. 

 
 Selostus 

Kuntalain (410/2015) 28 §:n mukaan kunnanhallitus asettaa vammaisten henkilöiden 
osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vammaisneuvoston. 
Vammaisneuvosto vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmis-
teluun ja seurantaan asioissa joilla on merkitystä vammaisille kuntalaisille. Vammais-
neuvosto voi tehdä aloitteita, antaa lausuntoja ja tehdä kannanottoja. Tavoitteena 
on edistää vammaisten oikeuksien toteutumista. 
 
Vammaisneuvosto on päättänyt vuoden 2021 toimintasuunnitelman sisällöstä yhtei-
sen keskustelun ja keskustelussa esille nousseiden ideoiden pohjalta. Suunnittelussa 
on hyödynnetty vuoden 2020 toimintasuunnitelman mukaisia, tärkeiksi arvioituja kä-
sittelemättä jääneitä teemoja enontekiöläisestä näkökulmasta tarkasteltuna. 
 
Vammaisneuvosto valitsi vuoden 2021 näkökulmateemat: 
 

1. itsenäinen asuminen  
2. asenne  

- työllistyminen,  
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- osallisuuden varmistaminen,  
- lainsäädäntö sekä maakunta- ja sote-uudistus  

 
Vammaisneuvosto on käsitellyt aikaisemmin näkökulmateemoja eri väristen postit 
lappujen avulla seuraavasti: 
 
- jäsenille jaetaan vihreät, keltaiset ja punaiset postit -laput 
- vihreään lappuun kirjataan 1-2 toivetta teeman parhaasta lopputuloksesta 
- punaiseen lappuun kirjataan 1-2 haastetta/ongelmaa, joita teeman toteutumi-

sessa mahdollisesti on 
- keltaiseen lappuun kirjataan 1-2 keinoa, jolla parhaimpaan lopputulokseen voitai-

siin päästä 
- kirjatut postit -laput laitetaan taululle ja käsitellään väri kerrallaan 
- kirjauksista tehdään yhteenveto ja päätetään toimintatapa 

 
Näkökulmateemojen lisäksi asioiden toimeenpanoa päätettiin vuonna 2021 tehostaa 
mm. viranhaltijavalmisteluna sekä vieden asioita edelleen hyvinvointilautakunnalle 
sekä kunnanhallitukselle. 
 
Vuoden 2021 talousarvioon vammaisneuvostolle on varattu 5000€:n määräraha.  

 
Oheismateriaali/mukaan kokoukseen 
Aiemmin jaettu vammaisneuvosto 21.1.2020, § 5 vuoden 2020 toiminnan suunnit-
telu  

 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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4 § Vuoden 2021 kokousaikataulu (vuosikello) 
 
 Päätös 

Vammaisneuvosto päätti vuosikellon mukaiset kokoukset seuraavasti: 
4.3.2021 

 20.5.2021 
26.8.2021  
4.11.2021  

  
 Käsittely 
  
 Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 

Vammaisneuvosto päättää vuoden 2021 kokousaikataulun (4-5 kokousta) huomioi-
den vuoden 2021 vuosikelloon suunnitellut vaikuttajaelinten lausunnot: 
talousarvio- ja suunnitelma 08/2021 sekä kuntalaisten mahdollisuus kommentoida 
kunnanjohtajan talousarvioesitystä ajalla 19.10.-1.11.2021. 
 
Yksi kokous pidetään sähköisenä kokouksena (tablet laitteiden käyttökoulutuksen jäl-
keen, aikataulu päätetään myöhemmin). 

 
 Selostus 

Vammaisneuvosto on kokoontunut vuonna 2020 kaksi kertaa: 
- 21.1.2020 (samassa yhteydessä vaikuttajaelinten yhteinen kokous) ja 
- 24.11.2020. 
 
Vammaisneuvosto päätti 24.11.2020 kokouksessaan seuraavaa: vuonna 2021 pide-
tään 4-5 kokousta, joista yksi on sähköinen kokous. Vuoden 2021 ensimmäinen ko-
kous pidetään torstaina 28.1. klo. 12.00.  
 
Kokousaikataulujen suunnittelussa huomioidaan kunnan toiminnan ja talouden suun-
nittelu-ja päätöksentekoprosessi sekä vuosikelloon 2021 jo merkityt kokoukset. 

 
 Tiedoksi  
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
 Vuosikello 
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5 § Vammaisneuvoston digitalisaation edistäminen 
 
 Päätös 

Seuraavassa kokouksessa 4.3 pidetään tablet-laitteiden käyttökoulutus. Kouluttajana 
kunnan atk-vastaava Mihku Näkkäläjärvi.  
Mukaan koulutukseen kutsutaan toimintakeskus Hyrylän ja koulukeskuksen edusta-
jat. 
Vammaisneuvoston jäsenelle hankitaan vielä yksi tablet-laite + kuulokkeet ennen 
käyttökoulutuskokousta. 

 
 Käsittely 
 Sihteeri kertoi arvion käyttökoulutukseen varattavasta ajasta; 1-2 tuntia. 

 
Keskusteltiin etätulkkauskokeilusta.  
- Molemmille tulkeille hybriditulkkauskokous (toinen tulkki fyysisesti paikalla, toi-

nen etäyhteydellä) oli ensimmäinen kerta. Aiemmin Kela ei ole tämänkaltaista 
tulkkausmallia hyväksynyt, nyt tämä on mahdollista.  

- Käyttäjä: ilmeisen hyvin onnistunut, koska käyttäjä ei ole huomannut tulkin vaih-
tumista. 

- Tulkit: hyvä kokemus, jatkossa helpompi osallistua, koska yksi kokemus takana. 
- Nettiyhteydet toimivat koko kokouksen ajan moitteettomasti. 
- Hyvä kokemus, Teams yhteys ilmeisesti tuki hyvin toimivaa yhteyttä 

 
Kehittämisehdotukset:  
- muistettava etätulkin mukana ollessa, että puhutaan aina mikrofonin kautta. 
- voisiko kokeilla niin, että molemmat tulkit olisivat etäyhteydellä mukana? 
      Tulkkien mukaan tämä on mahdollista.  

 
 Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 

Vammaisneuvosto päättää tablet laitteiden käytön ja käyttökoulutuksen toteuttamis-
tavasta ja aikataulusta ennen sähköisen kokouksen aikatauluttamista. 
 
Selostus 
Vuonna 2020 suunnitellut vuosikellon mukaiset kokoukset ovat peruuntuneet vallit-
sevan covid-19 tilanteen sekä puutteellisten etäkokousvälineistön vuoksi. Tarvittavan 
välineistön puutteellisuus on heikentänyt osallistamista sekä vaikuttamistoiminnan 
onnistumista.  
 
Vammaisneuvosto päätti 24.11.2020 kokouksessaan hankkia tablet laitteet sekä mik-
rofonilla varustetut kuulokkeet niille vammaisneuvoston jäsenille, jotka niitä tarvitse-
vat. Laitteet on hankittu.  

  
Tiedoksi 

 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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6 § Aloite vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnasta 
 

Päätös 
Pyydetään vammaispalveluista vastaavalta viranhaltijalta, johtava sos.tt Anne-Maria 
Näkkäläjärveltä vastine kunnan toimintamallista esityksessä esille nostettuun päivä- 
ja työtoimintaan liittyen. Vastine pyydetään 25.2.2021 mennessä jotta vastine ehtisi 
esityslistan liitteeksi.  
 
Käsittely 

 Keskusteltiin asiasta. 
 

Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vammaisneuvosto keskustelee esityksestä ja päättää jatkotoimenpiteistä.  
 
Selostus 
Vammaisneuvoston pj:lle on toimitettu 04/2020 esitys valtuustoaloitteesta koskien 
vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoimintaa.  

 
 Oheismateriaali 
 Esitys 
 
 Tiedoksi 

Artturi Alatalo 
johtava sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi 
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7 § Muut asiat 
 Ei ollut. 
 
8 § Tiedoksi saatettavat asiat 
 Hyvinvointilautakunta 17.12.2020 

https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Ko-
kous_17122020/Hyrylan_ohjaajan_toimen_tayttaminen(1801)  
Valittu: Päivi Ikonen, aloituspäivä 1.2.2021.  
Kutsutaan Päivi esittäytymään seuraavaan kokoukseen 4.3.2021.  

 
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 
 
Lisätietoa kuntavaaleista ja äänestämisestä: 
https://verneri.net/selko/yhteiskunta/aanestaminen/kuntavaalit/  

 
 Vuosikelloon 2021 suunnitellut kuntalaisfoorumit 16.3.2021 ja 12.10.2021. 
 
9 § Jäsenten esille ottamat asiat 

Sihteeri: Valtuuston kokousten edustaja voi olla vaihtuva henkilö.  
 
Puheenjohtaja: Jatkossa esityslistalle lisätään pykälä, jossa päätetään, kuka osallistuu 
seuraavaksi edustajana kunnanvaltuuston kokoukseen, pohjana kiertävä osallistumis-
järjestys. 3.2.2021 valtuuston kokoukseen osallistuu Heidi Risto, varaedustaja Reijo 
Mannela.  
Kutsutaan Hyrylän uusi ohjaaja Päivi Ikonen esittäytymään seuraavaan kokoukseen. 
 
Heidi Risto: kunnanvaltuuston kokouksiin osallistumisten sopimiseksi olisi hyvä, että 
vammaisneuvoston jäsenet voivat olla toisiinsa yhteydessä, eli yhteystiedot jaetta-
vaksi jäsenten/varajäsenten kesken. 

 
10 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
 Seuraava kokous torstaina 4.3.2021 klo 12.00. 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20. 

https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_17122020/Hyrylan_ohjaajan_toimen_tayttaminen(1801)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_17122020/Hyrylan_ohjaajan_toimen_tayttaminen(1801)
https://verneri.net/selko/yhteiskunta/aanestaminen/kuntavaalit/

