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10 § Vanhusneuvoston kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Käsittely
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Vanhusneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
vanhusneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi vanhusneuvoston jäsentä 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 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Vanhusneuvosto ei ole kuntalain mukainen toimielin, eikä vanhusneuvosto käytä
kuntalain mukaista päätösvaltaa. On kuitenkin tarkoituksenmukaista päättää kokousten 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, tulee 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 verkkosivulla www.enontekio.fi.
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11 § Enontekiön kulttuurikasvatussuunnitelmaluonnoksen ja prosessin esittely
Päätös
Käsittely
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Yhteisessä keskustelussa esille nousseet huomiot ja ajatukset huomioidaan tulevassa
suunnitelmassa.
Selostus
Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta. Kunnan
kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen
tekemistä, harrastamista, saatavuutta, käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja
kulttuuriperintöä.
Kulttuurikasvatussuunnitelma on vuosittain toistuva, budjetoitu ja sopimuksin aikaansaatu kokonaisuus, jossa kunnan toivomalle ikäryhmälle taataan tavoiteltu
taide- ja kulttuurikasvatus.
Kulttuurikasvatussuunnitelma tarkoituksena on mm. tarjota tietoa asuinkunnan historiasta, käytännöistä, merkkihenkilöistä ja jo olemassa olevasta tarjonnasta. Kulttuurikasvatuksen parissa toimivat aina kunkin taiteenalan ammattilaiset sekä kulttuurikasvattajat.
Kunnan viestintä- ja kulttuurikoordinaattori Heli Kolehmainen on kutsuttu esittelemään suunnitelmaprosessia, joka on tässä vaiheessa luonnosvaiheessa.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Kulttuurikasvatussuunnitelman työryhmä
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12 § Vanhusneuvoston toimintasäännön päivittäminen
Päätös
Käsittely
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Vanhusneuvosto päättää voimassa olevan toimintasäännön muutostarpeista. Vanhusneuvoston sihteeri toimeenpanee vanhusneuvoston kokouksessa päättämät
muutokset ja valmistelee päivitetyn toimintasäännön pöytäkirjan liitteeksi.
Selostus
Vanhusneuvoston voimassa oleva toimintasääntö on ollut voimassa 1.1.2018 lukien.
Uuden valtuustokauden vanhusneuvoston tehtävänä on päivittää toimintasääntö
parhaaksi katsomiltaan osin.
Oheismateriaali
Voimassa oleva toimintasääntö, jaettu oheismateriaalina 5.4.2022 kokouksessa
Tiedoksi
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
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13 § Ikäystävällinen Lappi –hankkeen kysely Lapin vanhusneuvostoille
Päätös
Käsittely
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Vanhusneuvosto päättää vastata Ikäystävällinen Lappi –hankkeen kyselyyn. Vanhusneuvosto päättää vastaustavasta annettuun määräaikaan mennessä, mikäli kokousaikataulu ei mahdollista koko kyselyyn vastaamista, huomioiden ne jäsenet, joilla ei ole
sähköpostia käytössä.
Selostus
Ikäystävällinen Lappi –hanke toteaa Lapin vanhusneuvostoille suunnatussa kyselyssään valtakunnallisen vanhuspolitiikan korostavan kotona asumisen ensisijaisuutta
muihin palveluihin nähden. Lapin tavoitteet ovat valtakunnallisten tavoitteiden mukaiset. Tämä edellyttää kotona asumista tukevien palvelujen kehittämistä sekä niiden
määrän ja monipuolisuuden lisäämistä myös harvan asutuksen alueelle sopiviksi ja
tarpeeksi kattaviksi.
Lapin hyvinvointialueen valmistelua ja ikääntyneiden kotona asumista tukevien palvelujen kehittämistä edistetään Ikäystävällinen Lappi –hankkeessa. Hanke jatkuu
vuoden 2023 loppuun asti. Yhtenä tavoitteena Ikäystävällinen Lappi –hankkeelle on
kirjattu hyvinvointialueen ikääntyneiden kotona asumista ja kotihoitoa tukevan, arjen turvaa vahvistavan toimintamallin luominen yhdessä hyvinvointialueen, ikäihmisten lähipiirin, järjestösektorin, paikallisten viranomaisten sekä hoiva-alan yritysten
kanssa.
Arjen turvan tukiverkon toimintaan osallistuvat myös kunnat ja paikalliset viranomaiset. Ikäystävällinen Lappi –hankkeen toiminta-aluetta on koko Lappi ja tuleva Lapin
hyvinvointialue.
Kuntien vanhusneuvostot edustavat kuntien ikääntyneitä asukkaita. Ikäystävällinen
Lappi –hanke toivoo vanhusneuvostolta ajantasaista, oikeaa tietoa Lapin eri alueilla
asuvien ikääntyneiden arjen turvallisuuden kokemuksista sekä käsityksiä turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, jotta hanke voi suunnata kehittämistä myös paikallisen
ja alueellisen tarpeen mukaan.
Oheismateriaali
Ikäystävällinen Lappi –hankkeen kysely Lapin kuntien vanhusneuvostoille
Tiedoksi
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Ikäystävällinen Lappi –hankkeen projektipäällikkö
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14 § Vanhusneuvoston edustajan valinta kunnanvaltuuston kokoukseen
Päätös
Käsittely
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Vanhusneuvosto päättää edustajan valinnasta vuosikellon mukaiseen, 8.6.2022 kunnanvaltuuston kokoukseen.
Selostus
Vanhusneuvosto on päättänyt 5.4.2022 kokouksessaan menettelytavasta vanhusneuvoston edustajan valinnasta kunnanvaltuuston kokouksissa.
Päätöksen mukaisesti vanhusneuvoston kokouksissa kulloinkin läsnä olevista valitaan
edustaja seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen. Jos valittu on estynyt, vanhusneuvoston puheenvuoron käyttää puheenjohtaja.
Vuosikellon mukaan seuraava kunnanvaltuuston kokous on keskiviikkona 8.6.2022.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
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15 § Ajankohtaiset asiat
Päivitetty toiminnan ja talouden vuosikello oheismateriaalina jäsenille ja varajäsenille.

16 § Tiedoksi saatettavat asiat
Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin tehtävässä on aloittanut Tiinu Ristinen.

17 § Jäsenten esille ottamat asiat

18 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous tiistaina 30.8.2022 klo 12.00

