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Kokousaika Torstai 4.11.2021 klo 12.04 – 16.30 
  
Paikka Kunnanhallituksen huone 
 
Saapuvilla olleet jäsenet      
 Birgitta Eira pj Pekka Tjäderhane vj 
 Eija Huhtaniska j Harri Uusipaavalniemi vj 
 Ulla Keinovaara j Ulla-Maija Syväjärvi vj 
 Timo Leppäjärvi j Kari-Pekka Stoor vj 
 Juha Pirskanen j Virpi Labba vj 
 Heidi Risto j  Anu Ollila vj 
 Jari Stoor j  Jenniina Eira vj 
  
Muut saapuvilla 
olleet Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 
 Päivi Ikonen   sihteeri 
 Satu-Marja Eira- Keskitalo  hyvinvointilautakunnan pj ja 
 klo 14.52-16.30   Kolpeneen palvelukeskuksen 
     kuntayhtymän valtuuston vara-

   jäsen  
 Keijo Parviainen  Kolpeneen palvelukeskuksen 
 klo 14.52-16.30 kuntayhtymän valtuuston vara-

jäsen  
 Kerttu Vesterinen  johtava sosiaalityöntekijä 
 klo 14.52-16.30 
 Alisa Koivisto    sosiaalityöntekijä 
 klo 14.52-16.30 
 
   
Asiat   42 § -   53 § 
 
 
Pöytäkirjan      
allekirjoitus  
  
 Birgitta Eira   Päivi Ikonen 
 puheenjohtaja  sihteeri   
 
Pöytäkirjan   
tarkastajat        
 
 Juha Pirskanen  Jari Stoor  
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Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi  
nähtävänä 12.11.2021 
 
Asialista  
 
42 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
43 § Vammaisneuvoston varapuheenjohtajan valinta 
44 § Uuden vammaisneuvoston yhteydenpitomenetelmän sopiminen 
45 § Vammaisneuvoston edustajat kunnanvaltuuston kokouksiin 
46 § Vuoden 2021 toimintakertomus 
47 § Vuoden 2022 kokousaikataulu (vuosikello) 
48 § Muut asiat 
49 § Tiedoksi saatettavat asiat 
50 § Jäsenten esille ottamat asiat 
51 § Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden esittäytymiset 
52 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
LISÄPYKÄLÄ 53 § Led-näytön/smart-tv:n hankinta toimintakeskus Hyrylään 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enontekio.fi/
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42 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 

Päätös  
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi 
valittiin Juha Pirskanen ja Jari Stoor. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys lisäpykälällä   
§ 53 Led-näytön/smart-tv:n hankinta toimintakeskus Hyrylään.  

 
Käsittely 
Kokouksen aluksi käytiin esittäytymiskierros. Ulla Keinovaara ehdotti pöytäkirjantar-
katajiksi Juha Pirskanen ja Jari Stoor.  
 
Puheenjohtaja Birgitta Eira ehdotti esityslistaan lisäpykälää § 53 Led-näytön/smart-
tv:n hankinta toimintakeskus Hyrylään. 
   
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja 
vammaisneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi vammaisneuvoston jä-
sentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen vammaisneuvosto päättää hy-
väksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 
 
Selostus   
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enem-
män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan 
vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja jä-
senistä vähintään neljä on paikalla. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen 
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 es-
tyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee 
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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43 § Vammaisneuvoston varapuheenjohtajan valinta 
 
 Päätös 
 Vammaisneuvosto valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Heidi Riston.  
 

Käsittely 
Heidi Risto kertoi kokemuksistaan varapuheenjohtajana edellisellä. Juha Pirskanen 
ehdotti, että Heidi Risto jatkaisi edelleen varapuheenjohtajana. Heidi Risto vastasi 
olevansa käytettävissä varapuheenjohtajan tehtävään. Eija Huhtaniska kysyi Juha 
Pirskaselta kiinnostusta varapuheenjohtajan tehtävään. Juha Pirskanen vastasi, että 
tällä hetkellä ei ole siitä kiinnostunut.  

  
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 

 Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.  
 

Selostus 
Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan vammaisneuvosto valitsee keskuudes-
taan varapuheenjohtajan.  

  
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
 Luottamushenkilökortisto 
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44 § Uuden vammaisneuvoston yhteydenpitomenetelmän sopiminen 
 
 Päätös 

Vammaisneuvosto päättää yhteydenpitomenetelmäksi pääsääntöisesti sähköpostin. 
Yhteydenpitomenetelminä toimivat myös puhelin ja tekstiviesti. Vammaisneuvosto 
päättää lisäksi perustaa WhatsApp-ryhmän yhteydenpitoa varten. 

 
Käsittely 
Koottiin paikalla olleitten jäsenten puhelinnumerot. Keskustelussa nousi esille, että 
kaikkien jäsenten olisi hyvä tietää myös varajäsenten yhteystiedot. Jäsenten ja vara-
jäsenten yhteystiedot toimitetaan jäsenille ja varajäsenille; niitä ei laiteta julkiseen 
tietoon pöytäkirjan yhteydessä.  
 
Birgitta Eira ehdotti vammaisneuvoston WhatsApp-ryhmän perustamista. Hän lupau-
tui perustamaan ryhmän.  
 
Ulla Keinovaaralle ja Jari Stoorille, keillä ei ole WhatsApp-sovellusta, tiedotus hoide-
taan tekstiviesteillä, puhelimitse tai kasvotusten kertomalla.   
 
Puheenjohtaja Birgitta Eira kertoi, että kunnassa on linjaus, että kaikille luottamus-
henkilöille on tulossa enontekio.fi -sähköpostiosoite.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 

 Vammaisneuvosto päättää vammaisneuvoston yhteydenpitomenetelmästä.   
 

Selostus 
Vammaisneuvoston uusi toimikausi on alkanut ja vammaisneuvoston kokoonpano on 
muuttunut. Yhteydenpidon helpottamiseksi on hyvä sopia menetelmä / kanava yh-
teydenpitoa varten. Vammaisneuvoston jäsenten yhteystiedot on saatettava ajan ta-
salle.  

 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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45 § Vammaisneuvoston edustajat kunnanvaltuuston kokouksiin 
 
 Päätös 

Vammaisneuvosto päättää kiertävän listan vammaisneuvoston jäsenten edustuk-
sesta kunnanvaltuuston kokouksissa alla olevan listauksen mukaan.  
 
Vuoden 2021 kokoukset: 
Ulla Keinovaara (varalla Heidi Risto), kokous 10.11.2021 
Heidi Risto (varalla Jari Stoor), kokous 14.12.2021 
 
Vuoden 2022 kokoukset: 

 Juha Pirskanen (varalla Timo Leppäjärvi), 1. kokous  
Timo Leppäjärvi (varalla Eija Huhtaniska), 2. kokous  
Eija Huhtaniska (varalla Jari Stoor), 3. kokous  
Jari Stoor (varalla Ulla Keinovaara), 4. kokous  
Ulla Keinovaara (varalla Heidi Risto), 5. kokous  
Heidi Risto (varalla Juha Pirskanen), 6. kokous  
 
Seuraavien kokousten osalta lista lähtee kiertämään alusta. 
 
Käsittely 
Birgitta Eira kertoi, että kunnanvaltuuston suunniteltu 8.12.2021 kokous on siirtynyt 
pidettäväksi 14.12.2021 talousarvion viivästymisen vuoksi. Juha Pirskanen on estynyt 
olemaan 14.12. kokouksen varahenkilö. Jari Stoor lupautui olemaan varalla joulu-
kuun kokouksessa. Kokouksessa vammaisneuvoston edustaja miettii ja harkitsee itse, 
mitä vammaisneuvoston asioita nostaa esille. Tarkoituksena on saada toimielimen 
oma ääni kuuluvaksi. Edustajalla on aikaa käytettävissä 3-5 minuuttia. 

 
Puheenjohtaja Birgitta Eira kertoi, että vammaisneuvosto siirtymässä CaseM-järjes-
telmään, mistä pöytäkirjat siirtyvät automaattisesti luottamuselinten tietoon. Nykyi-
sellä kirjaussysteemillä päätökset, esitykset, lausunnot ym. ovat helposti jääneet 
huomiotta tai siirtymättä eteenpäin käsiteltäviksi. Vammaisneuvostossa CaseM tulee 
olemaan taustalla sihteerin käytössä.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto päättää kiertävän listan vammaisneuvoston jäsenten edustuk-
sesta kunnanvaltuuston kokouksissa alla olevan listauksen mukaan.  
 
Vuoden 2021 kokoukset: 
Ulla Keinovaara (varalla Heidi Risto), kokous 10.11.2021 
Heidi Risto (varalla Juha Pirskanen), kokous 8.12.2021 
 
Vuoden 2022 kokoukset: 

 Juha Pirskanen (varalla Timo Leppäjärvi), 1. kokous  
Timo Leppäjärvi (varalla Eija Huhtaniska), 2. kokous  
Eija Huhtaniska (varalla Jari Stoor), 3. kokous  
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Jari Stoor (varalla Ulla Keinovaara), 4. kokous  
Ulla Keinovaara (varalla Heidi Risto), 5. kokous  
Heidi Risto (varalla Juha Pirskanen), 6. kokous  
 
Seuraavien kokousten osalta lista lähtee kiertämään alusta.  

 
Selostus 
Vammaisneuvosto on kokouksessaan 28.1.2021 päättänyt, että kunnanvaltuuston 
kokouksiin osallistuu vammaisneuvoston edustajana jäsenet vuorotellen kiertävän 
listan mukaan. Koska vammaisneuvoston jäsenistö on vaihtunut, tulee kiertävä lista 
päivittää.  

 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
  
 
 
 
 Vammaisneuvosto piti ruokatauon 12.57 – 13.37 
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46 § Vuoden 2021 toimintakertomus 
 
Päätös 
Vammaisneuvosto päättää käydyn evästyskeskustelun, selostusosan ja käsittelyn poh-
jalta ohjeistaa vammaisneuvoston sihteeriä jatkamaan vuoden 2021 toimintakerto-
muksen laatimista.   
 
Käsittely 
Vammaisneuvosto keskusteli vuoden 2021 toimintakertomuksesta.  
 
Keskustelussa todettiin, että tärkein tehtävä on seurata, onko vammaisneuvoston laa-
timilla lausumilla ja esityksillä vaikuttavuutta; ovatko esille otetut asiat edenneet vai 
ei. Sihteerille annettiin ohjeistusta laatia taulukko, missä näkyy vammaisneuvoston 
vuonna 2021 laatimat lausunnot ja esitykset sekä niiden eteneminen ja vaikutukset. 
Birgitta Eira totesi, että jatkossa otetaan jokaiseen kokoukseen omana pykälänään 
”seurattavat asiat”, että vammaisneuvosto pysyy ajan tasalla vaikuttavuudesta ja asi-
oiden etenemisestä.  

  
Edelleen keskustelussa todettiin, että toimintakertomukseen nostetaan esille vaikut-
tajaelinten jäsenten nimeäminen, minkä ei tule olla poliittisin perustein tapahtuvaa.  
Kutsutaan Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri tarvittaessa kokouksiin mu-
kaan.  

  
Kuntalain 28 §:ssä sanotaan vammaisneuvostosta seuraavaa: 
”Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmista-
miseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi 
olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja 
järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on 
huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. 
 
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toi-
minnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vam-
maisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, 
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa 
palvelujen kannalta.” 

 
Juha Pirskanen kysyi, olisiko vammaisneuvoston hyvä olla yhteydessä eri vammaisten 
keskusjärjestöihin ja saada sieltä ”vipuvartta” asioihin vaikuttamisen tehostamiseksi.  
 
Lisäksi toimintakertomukseen tulee nostaa esille työllisyyshankkeen alkamisen viiväs-
tyminen ja sen vaikutukset vammaisneuvoston toimintaan. 
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Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto käy evästekeskustelun vuoden 2021 toimintakertomukseen liittyen 
ja ohjeistaa sihteeriä, mitä tietoja on hyvä nostaa esille tulevaan tilinpäätökseen. Vam-
maisneuvosto jatkaa vuoden 2021 toimintakertomuksen käsittelyä vuoden 2022 en-
simmäisessä kokouksessa.  

 
Selostus 
Vammaisneuvoston tehtävänä on valmistella kuntalain mukaiseen kunnan tilinpäätök-
seen toimintakertomus omalta osaltaan. Toimintakertomuksessa arvioidaan ja analysoi-
daan vuositasolla omien tavoitteiden toteutumista sekä vaikuttajaelintoiminnan vaikutta-
vuutta kunnassa. 
 
Vammaisneuvosto keskustelee koronapandemian vaikutuksista ja kirjaa toimintaker-
tomukseen koronapandemian vaikutusten merkityksen vuoden 2021 toiminnan ja 
osallisuuden toteutumiseen.  
 
Lisäksi vammaisneuvosto kirjaa vuoden 2021 toimintakertomukseen seuraavaa: 

 Kokouksia on pidetty viisi kertaa sekä yksi sähköpostikokous (laaditaan liit-
teeksi erillinen lista osallistujista vuoden viimeisen kokouksen jälkeen).  

 Vammaisneuvosto jäsenet ovat saaneet kunnan atk-vastaavalta tablet-tietoko-
neiden käyttökoulutusta etäyhteydellä kokouksiin osallistumisen mahdollista-
miseksi.  

 Vammaisneuvosto on lähettänyt kirjelmän Kelalle tulkkipalveluiden saatavuu-
desta Enontekiöllä.  

 Vammaisneuvosto on esittänyt kunnanhallitukselle, että Hyvinvointikeskus-
hankkeen ohjausryhmään tulisi nimetä ainakin yksi kokemusasiantuntija.  

 Vammaisneuvosto on laatinut lausunnon hyvinvointilautakunnalle kuntoutus-
ohjaajan ja vapaa-ajanavustajan tarpeesta. 

 
 

 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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47 § Vuoden 2022 kokousaikataulu (vuosikello) 
 

Päätös 
Vammaisneuvosto päättää, että vammaisneuvoston kokoukset vuonna 2022 ovat 

 13.1.2022  

 24.2.2022 

 7.4.2022 

 19.5.2022 

 25.8.2022 

 3.11.2022 
 

Vammaisneuvosto päättää vahvistaa kokouksien ajankohdat vuoden 2022 ensimmäi-
sessä kokouksessa. 
 
Käsittely 
Vammaisneuvosto keskusteli kokouspäivämääristä.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto päättää alustavasti vuoden 2022 kokouksien ajankohdat. Vammais-
neuvosto vahvistaa kokouksien ajankohdat vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa. 
 
Selostus 
Enontekiön kunnassa on käytössä talouden ja toiminnan vuosikello, johon merkitään 
toimielinten kokousajankohdat päällekkäisyyksien estämiseksi.  
 
Vuonna 2021 kokoukset ovat olleet  

 28.1.2021 

 29.4.2021 

 20.5.2021 

 20.9.2021 

 4.11.2021 
  
 Liite 
 Vuoden 2021 vuosikello 
  
 Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
Vuosikello / kirjaamo 
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48 § Muut asiat 
 
 Vammaisneuvosto päättää esittää Hyvinvointikeskuksen ohjausryhmään Heidi Riston. 
 

Kunnan strategialuonnos ei ole käynyt kommentoitavana vammaisneuvostossa. En-
nen strategian hyväksymistä tulisi saada vaikuttajaelimen lausunto asiaan.  
 
Selvitetään, hankkiiko kunta varavaltuutetuille tietokoneet vai tarvitaanko hankkia li-
sää tabletti-tietokoneita vammaisneuvoston jäsenille.  

 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
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 49 § Tiedoksi saatettavat asiat 
  

Hyvinvoiva kuntalainen - työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä -hankkeen tavoit-
teena on lisätä työttömien työllistymistä, edistää työttömien tarpeen mukaista kou-
luttautumista, edistää piilotyöpaikkojen löytymistä ja kehittää kuntaan työllistämisen 
tuen toimintamalli. Hankkeen projektipäällikön ja hanketyöntekijän hakuaika on päät-
tynyt 11.10.2021 ja hakijat on haastateltu.  
 
Hyvinvointilautakunta 30.9.2021 
§ 89 Talousarvio 2022 / Sosiaalitoimi | Enontekiö (cloudnc.fi) 
§ 90 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022 - 2025 | Enontekiö (cloudnc.fi) 

 
Hyvinvointilautakunta 21.10.2021 
§ 106 Vammaisneuvoston jäsenten nimeäminen 2021-2025 | Enontekiö (cloudnc.fi) 
 
Kunnanhallitus 11.10.2021 
§ 241 Enontekiön kunnan digitiekartta 2021-2025 | Enontekiö (cloudnc.fi) 
 
 
 

  
 

 
 

 
  

https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_3092021/Talousarvio_2022__Sosiaalitoimi(3838)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_3092021/Lasten_ja_nuorten_hyvinvointisuunnitelma(3836)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_21102021/Vammaisneuvoston_jasenten_nimeaminen_202(4079)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_11102021/Enontekion_kunnan_digitiekartta_20212025(3961)
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50 § Jäsenten esille ottamat asiat 
 

Juha Pirskanen otti esille, että esitettäisiin, että vammaisneuvostolle tulisi kutsu val-
mistelutyöryhmiin esimerkiksi digitiekartta ja kuntastrategia.  
 
Ulla Keinovaara puhui vaikuttavuudesta, siitä missä ja miten pystytään viemään asioita 
eteenpäin. Olisi tärkeää pystyä toimimaan poikkihallinnollisesti. 
 
 
 
Vammaisneuvosto piti tauon klo 14.52-15.03.  
Jari Stoor palasi kokoukseen klo 15.19. 
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51 § Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden esittäytymiset  
 
Päätös 
Johtava sosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen, sosiaalityöntekijä Alisa Koivisto, hyvin-
vointilautakunnan puheenjohtaja / Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän val-
tuuston varajäsen Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayh-
tymän valtuuston varajäsen Keijo Parviainen sekä vammaisneuvoston jäsenet esittäy-
tyivät. Käytiin keskustelua vaikuttajaelimeen liittyvien asioiden hoitamisesta ja edun-
valvonnasta.  
 
Käsittely 
Paikalla vieraina olivat johtava sosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen, sosiaalityöntekijä 
Alisa Koivisto, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja / Kolpeneen palvelukeskuksen 
kuntayhtymän valtuuston varajäsen Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Kolpeneen palvelu-
keskuksen kuntayhtymän valtuuston varajäsen Keijo Parviainen.  
 
Birgitta Eira kertoi, että vammaisneuvoston jäsen Timo Leppäjärvi ei päässyt tällä ker-
taa paikalle, koska ei saanut lähitulkkia. Tulkin saamisessa on ollut aiemminkin ongel-
mia. Vammaisneuvosto on tehnyt Kelalle kirjelmän asiasta keväällä 2021. 
 
Birgitta Eira totesi, että Hyvinvointikeskuksen ohjausryhmässä ei ole vammaisneuvos-
ton edustajaa. Vammaisneuvosto pyytää parannusta siihen siten, että vammaisneu-
voston edustaja olisi jo suunnittelun alkuvaiheessa mukana niin hyvinvointikeskuksen 
suunnittelussa kuin muissakin suunnitteluasioissa, jolloin todelliset vaikuttamismah-
dollisuudet olisivat paremmat. 
 
Keskusteltiin edelleen siitä, miten vaikuttajaelimen vaikuttavuutta saisi parannettua? 
Mitkä toimet auttaisivat siihen, että esille otetut asiat eivät jäisi vain sanoiksi, vaan 
siirtyisivät käytäntöön, etenemään prosesseissa? Miten viestinvaihto parantuisi vai-
kuttajaelimen ja muiden kunnan toimijoiden kesken? Birgitta Eira kertoi, että vam-
maisneuvosto siirtyy kokousasiakirjojen osalta CaseM:n käyttöön taustalla eli sihteeri 
käyttää ohjelmaa.  

 
Satu-Marja Eira-Keskitalo ehdotti, että kun hyvinvointilautakunnalle tulee esitys/lau-
sunto, tiedotettaisiin takaisinpäin ja annettaisiin palautetta, mitä hyvinvointilautakun-
nassa on tehty vai siirtyikö esitys eteenpäin toiselle toimijalle. 
 
Kerttu Vesterinen ehdotti, että lautakunnan pöytäkirjaan kirjattaisi käsittely ja annet-
taisi palaute vammaisneuvostolle. Tarvittaessa hyvinvointilautakunta pyytää jatkoval-
mistelua. Useimmiten esitettyä asiaa on tutkittava ja selvitettävä lisää; asioiden käsit-
tely vaatii aikaa.  
 
Kerttu Vesterinen nosti esille vammaisneuvoston hyvinvointilautakunnalle antaman 
lausunnon kuntoutusohjaajan ja vapaa-ajan avustajan tarpeesta. Hän kertoi, että lau-
sunto on edelleen hyvinvointilautakunnan asiana.  
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Eija Huhtaniska ja Heidi Risto tarkensivat lausunnon sisältöä kertomalla, että ajatuk-
sena vapaa-ajan avustajan työssä olisi asiakkaan ikään katsomatta mahdollistaa vapaa-
ajan toimintaa siten, että myös syrjäkylällä asuva pääsisi osallistumaan toimintoihin. 
Syrjäkylällä vapaa-ajan avustaja voisi samalla kerralla käydä useamman asiakkaan 
luona. Jos avustajan työaika riittäisi, hän voisi käydä tekemässä virkistystoimintaa jopa 
myös Luppokodilla. Toiminnasta saataisiin näin asiakaslähtöisempää. 
 
Lisäksi Heidi Risto nosti esille erityistarpeisen henkilön omaisten hakemusten ja lomak-
keiden täytössä avustamisen, neuvomisen, jopa puolesta yhteydessä olemisen eri ta-
hoihin.  
 
Ulla Keinovaara totesi, että vapaa-ajan avustaja toisi virkistystä ja helpotusta myös 
omaishoitajille.  
 
Toisena aiheena keskustelussa nousi esille erityisryhmiin kuuluvien ihmisten työllisyys. 
 
Jari Stoor sanoi, että erityisihmisten työllistämisen osalta pitäisi korjata asennetta tä-
hän päivään. Olisi tärkeää, että ei nähdä erityisihmisissä pelkkää erityisyyttä, vaan ih-
minen siellä takana. Työnantajien tulisi saada tieto, mihin henkilö pystyy, millaista 
osaamista hänellä on, missä asioissa hän tarvitsee avustusta ja millaisia työtehtäviä 
hänen voi luottaa tekevän hyvin.  

 
Kerttu Vesterinen kertoi, että Hyvinvoiva kuntalainen - työllisyyden kehittäminen 
Enontekiöllä – hankkeen työntekijä aloittaa työnsä maanantaina 8.11.2021. Vesteri-
nen nosti esille kysymykset: Mistä ja miten löydetään osatyökykyiset työhaluiset? Mi-
hin työhön ja tehtäviin erityistarpeinen henkilö pystyy?  
 
Birgitta Eira kertoi vammaisneuvoston suunnittelemasta Työelämään tutustumisviikko 
- tapahtumasta. Eira esitti toiveen kunnan aktiivisuudesta työn tarjoamisessa myös 
osatyökykyisille. 

 
Juha Pirskanen ehdotti, että Enontekiön sanomiin tehtäisi juttu, jossa mainostetaan 
Työelämään tutustumisviikko -tapahtumaa. Jutussa olisi hyvä tuoda esille mahdolliset 
tukitoimet yrittäjälle, että he uskaltaisivat lähteä mukaan.  
  
Keijo Parviainen sanoi, että täällä pienellä paikkakunnalla erityistarpeiset ihmiset ovat 
lähes kaikille tuttuja, jolloin työpaikan saaminen saattaa olla helpompaa. Hän huo-
mautti, että on tärkeää kysyä erityistarpeisilta ihmisiltä itseltään, millaiseen työhön he 
haluaisivat.  
 
Satu-Marja Eira-Keskitalo muisteli, että aiemmin toimintakeskuksen asiakkaat ovat 
hoitaneet kunnan postin kuljetusta, Luppokodin lääkkeitten kuljetusta sekä olleet keit-
tiöllä töissä. Todettiin, että koronapandemia on katkaissut nämä työt. Jari Stoor toi 
esille halukkuutensa jatkaa postin ja lääkkeiden kuljetusta, sitten kun näitä pystytään 
taas jatkamaan.   
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Keskustelussa nousi esille, että työtä ja työpaikkoja varmaan löytyisi osatyökykyisille 
ja pitkäaikaistyöttömille, mutta mistä löytyisi rahaa palkan maksuun. Juha Pirskanen 
nosti esille hanke-rahoituksen, kunnan oman mallin kehittämisen työllistämisen tuke-
miseen sekä olisiko mahdollisuutta perustaa työosuuskunta.  

 
Kerttu Vesterinen sanoi, että palkkatukea voidaan myöntää myös osatyökykyisille 
työttömien lisäksi. Vesterinen korosti, että tarvitaan työkokeiluja ja –harjoitteluja, että 
ihmiset saavat ”jalkaa oven väliin”.  Palkkatukea henkilö voi saada maksimissaan 2 
vuotta kerrallaan. 
 
Kunnan tiedottamisessa Juha Pirskanen totesi olevan parantamisen varaa. Satu-Marja 
Eira-Keskitalo sanoi kunnan internet-sivujen olevan hankalat ja sieltä ei löydy tietoa 
helposti.  
 
Juha Pirskanen toivoi, että kunnassa hyödynnettäisi ”parviälyä”. 

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vs. johtava sosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen, vs. sosiaalityöntekijä Alisa Koivisto, 
hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalo ja varapuheenjoh-
taja Outi Kurkela sekä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenet 
Pirjo Järvistö ja Kari-Pekka Stoor esittäytyvät. Käydään keskustelua vaikuttajaelimeen 
liittyvien asioiden hoitamisesta ja edunvalvonnasta.  
 
Selostus 
Vammaisneuvosto on kokouksessaan 20.9.2021 päättänyt kutsua seuraavaan vam-
maisneuvoston kokoukseen vs. johtava sosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen, vs. sosi-
aalityöntekijä Alisa Koivisto, Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjoh-
taja sekä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston jäseniksi valitut hen-
kilöt tai heidän ollessaan estyneitä, kutsutaan heidän varahenkilönsä. 
 
  

 Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
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52 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
  
 Vammaisneuvoston seuraava kokous on torstaina 13.1.2022. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.  
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53 § LISÄPYKÄLÄ Led-näytön / smart-tv:n hankinta toimintakeskus Hyrylään 
 

Päätös 
Ehdotuksen mukaan. 
 
Käsittely 
Vammaisneuvosto keskusteli asiasta. Keskustelussa todettiin, että smart-tv / led-
näyttö on nykyaikaa ja sitä voidaan hyödyntää monella tavalla toimintakeskuksessa.   
 
Puheenjohtaja tarkisti vammaisneuvoston talouden toteutumasta, että hankintaan on 
käytettävissä noin 1000 €.  

  
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto päättää, että vammaisneuvoston jäljellä olevasta budjetista hanki-
taan toimintakeskus Hyrylään led-näyttö / smart-tv. Vammaisneuvosto valtuuttaa 
kunnan atk-tukihenkilön ja vammaisneuvoston sihteerin selvittämään television ja 
mahdollisten kaiuttimien hankintahinnat ja valmistelemaan hankinnan. Sihteeri selvit-
tää käytettävissä olevan summan ja valmistelee esityksen vammaisneuvostolle. Vam-
maisneuvosto päättää asiasta erillisessä sähköpostikokouksessa.   
 
Selostus 
Toimintakeskus Hyrylässä ei ole televisiota / led-näyttöä. Tv-näyttöä voisi hyödyntää 
esimerkiksi etäyhteyksiin toisten toimintakeskusten kanssa, internetissä olevien toi-
mintojen (mm. jumppa, musiikki, elokuvat, virtuaalitapahtumat) käyttämiseen asiak-
kaiden kanssa sekä koulutuksiin.  
  

 Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
 

 
 


