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Kokousaika  tiistai 30.8.2022 klo 12.00-14.08 
 
Paikka  Hetan majatalo 
 
Saapuvilla olleet jäsenet  
Outi Kurkela  pj  Elma Vuontisjärvi vj  
Satu-Marja Eira-Keskitalo vpj  Salli Stoor  vj 
Jaakko Alamattila j   Ulla-Maija Syväjärvi vj 
Ritva Yli-Ollila j  Matti Eira  vj 
Marja Näkkälä  j  Paula Ahopelto vj 
Pirjo Järvistö j  Marja-Leena Vieltojärvi vj                             
Antti-Oula Juuso j  Rauna Laukka vj 
Tuula Kivipää j  Ritva Palo  vj  
 
 
 
 
 
Muut saapuvilla olleet Marja-Riitta Lukkari hallintojohtaja klo 12.00-12.03 
 Miia Ahlholm  sihteeri 
 
 
 
 
Asiat 29 § - 37 § 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus puheenjohtaja  sihteeri 
  
 
 
 
 
Pöytäkirjan 
tarkastajat Pirjo Järvistö   Tuula Kivipää  
 
 
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä 6.9.2022 

http://www.enontekio.fi/
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29 § Vanhusneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 
                        Päätös    
                        Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Järvistö ja Tuula Kivipää.  

 
Käsittely 
Hallintojohtaja Marja-Riitta Lukkari esittäytyi kokouksen alussa ennen järjestäyty-
mistä. 
 
Satu-Marja Eira-Keskitalo esitti pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Järvistöä ja Tuula Ki-
vipäätä. 

 
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 § Hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustajan valinta 
 
 Päätös 
 Hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustajaksi valittiin Satu-Marja Eira-Keskitalo.  
 Pykälä tarkistettiin kokouksessa. 
 

Käsittely 
 

Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vanhusneuvosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle vanhusneuvoston 24.5.2022 
kokouksessa aiemmin valituista ehdokkaista; Satu-Marja Eira-Keskitaloa tai Antti-
Oula Juusoa Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäseneksi. 
 
Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 
Selostus 
Enontekiön kunnan kirjaamoon 5.7.2022 saapuneessa kirjeessä Lapin hyvinvointialue 
pyytää alueen kuntia ja Saamelaiskäräjiä nimeämään jäsenet Lapin hyvinvointialueen 
vaikuttamistoimielimiin; vanhusneuvostoon, vammaisneuvostoon ja nuorisovaltuus-
toon.  

 
Vaikuttamistoimielimiin valitaan jäseniä hyvinvointialueen kuntien vastaavista vai- 
kuttamistoimielimistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan yksi 
edustaja. Lisäksi valitaan yksi edustaja Saamelaiskäräjien vastaavasta vaikuttamistoi-
mielimestä. Nuorisovaltuusto koostuu 13-21-vuotiaista lappilaisista nuorista. Jokai-
seen vaikuttamistoimielimeen voidaan lisäksi valita myös muita henkilöitä tarpeen 
mukaan. 

 
Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet käynnistävät toimintansa syksyllä 2022. 
 
Vanhusneuvoston tulee käsitellä valinta hyvinvointilautakunnan 18.8.2022, 57 §  
päätöksen mukaisesti uudestaan, koska Lapin hyvinvointialue on pyytänyt kunnilta 
nimettäväksi vain yhtä jäsentä. Nimeäminen tulee toimittaa hyvinvointialueelle 
30.8.2022 mennessä. 
 
Oheismateriaali 
Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen 29.6.2022 kokouksen pöytäkirjaote, 166 § 
Hyvinvointilautakunnan 18.8.2022 kokouksen pöytäkirjaote, 57 § 

 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
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31 § Hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintasääntöluonnoksen kommentointi 
 
 Päätös 

Hyvinvointialueen toimintasääntöluonnos hyväksyttiin yksimielisesti ilman komment-
tilisäyksiä.  

  
Käsittely 

 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vanhusneuvosto laatii kommenttiyhteenvedon hyvinvointialueen vanhusneuvoston 
toimintasääntöluonnoksesta.  

 
Selostus 
Lapin hyvinvointialue pyytää kuntien ja Saamelaiskäräjien vaikuttamistoimielimiä 
kommentoimaan alustavia hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten toimintasään-
töluonnoksia 15.9.2022 mennessä. 
 
Hyvinvointialueen toimintasääntöluonnosten mukaan vaikuttamistoimielinten tehtä-
vinä olisivat muun muassa maakunnan nuorten, vammaisten ja vanhusten osallisuus- 
ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen heitä koskevissa palveluissa sekä päätök-
senteossa. Vaikuttamistoimielimet kokoaisivat alueensa nuorten, vammaisten ja van-
husten näkemyksiä esimerkiksi kyselyillä, järjestämällä tapaamisia sekä jalkautumalla 
tapahtumiin ja palvelupisteisiin. Vaikuttamistoimielimillä on läsnäolo- ja puheoikeus 
hyvinvointialueen määrittämissä muissa toimielimissä. Jäseniä voidaan pyytää mu-
kaan erilaisiin työryhmiin. 

 
Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet aloittavat toimintasääntöluonnosten käsit-
telyn syksyllä 2022 ja kunnilta pyydetyt kommentit huomioidaan asian valmistelussa.  
 
Oheismateriaali 
Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen 29.6.2022 kokouksen pöytäkirjaote, 166 § 
Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintasääntöluonnos 
Ohje vaikuttamistoimielimen toimintasääntöjen kommentointiin 
 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
Lapin hyvinvointialue 
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32 § Vie vanhus ulos kampanjaan osallistuminen ja osallistaminen 
 
 Päätös 

Vanhusneuvosto päätti järjestää eri kylille omat ulkoilupäivät.  
Vanhusneuvosto päätti nimetä yhteyshenkilöksi Pirjo Järvistön vastaamaan ulkoilu-
päivien organisoinneista, avaamaan vanhusneuvostolle oman ulkoilutilin Ikäinstituu-
tin sivuille, vastaamaan ulkoilukertojen kirjaamisesta ja ottamaan yhteyttä Enonte-
kiön sanomiin Vie vanhus ulos –kampanjan markkinoimiseksi.  

  
 Käsittely 

Sihteeri kertoi, että Ikäinstituutti on lähettänyt 29.8.2022 kunnan kirjaamoon osallis-
tumishaasteen kunnanvaltuutetuille, johtoryhmälle ja vanhusneuvostolle. 

 
Esitykset: 
- järjestetään eri kylille omat ulkoilupäivät. Selvitetään kylien yhteyshenkilöt ja teh-

dään suunnitelma. Vanhusneuvoston yhteyshenkilöksi nimetään Pirjo Järvistö.  
 
- pyydetään paikallislehti Enontekiön sanomia tekemään artikkeli aiheesta, jossa 

markkinoidaan Vie vanhus ulos –kampanjaa.  
 

- avataan vanhusneuvostolle Ikäinstituutin sivuille oma tili ja kirjataan ulkoilukerrat 
tilille. Vanhusneuvoston nimeämä yhdyshenkilö Pirjo Järvistö kirjaa ulkoilukerrat 
ilmoitusten mukaisesti (ulkoilukerrat ja osallistujien määrän). 

 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vanhusneuvosto päättää yhteisen keskustelun pohjalta osallistumisesta tai eri toimi-
joita osallistavasta esityksestä Vie vanhus ulos –kampanjaan. 

 
Selostus 
Ikäinstituutin vuosittainen Vie vanhus ulos -kampanja edistää niiden ikäihmisten ul-
koilua, jotka tarvitsevat ulkoiluun apua ja seuraa. Kampanjaan voi osallistua jokainen, 
joka haluaa tehdä hyvää. Kampanjaan kuuluu keskeisesti valtakunnallinen iäkkäiden 
ulkoilupäivä vanhustenviikon torstaina, jota vietetään tänä vuonna 6.10.2022. 
 
Kampanja on käynnissä 7.9.-7.10.2022 teemalla Tassut liikkeelle. 
 
Vuosittaisessa ulkoilukampanjassa haastetaan eri toimijoita, kuten vapaaehtoisia, jär-
jestötoimijoita, opiskelijoita, liikunnan ja hoitotyön ammattilaisia sekä läheisiä ja naa-
pureita ulkoilemaan tukea tarvitsevien iäkkäiden kanssa. 

 
Osallistuminen: 

 
 Ilmoittaudu mukaan kampanjaan Ikäinstituutin verkkosivuilla: 

https://www.vievanhusulos.fi/ilmoittaudu/  
 

https://www.vievanhusulos.fi/ilmoittaudu/
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Ulkoile ikäihmisen kanssa. Tietoa ulkoiluapua tarvitsevista iäkkäistä saa esimerkiksi 
kunnasta ikääntyneiden palveluista.  
Ulkoiluvinkkejä ja kokemuksia voi jakaa verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa  
#VieVanhusUlos 

     Haasta muut mukaan 
 

Kampanjan lähtökohtana ovat vapaaehtoistyön periaatteet – vastavuoroisuus ja tasa-
arvoisuus, itsemääräämisoikeus, luotettavuus, puolueettomuus ja vastuullisuus –  
 
joita kaikkien kampanjaan osallistuvien odotetaan noudattavan. Ikäinstituutti ei hy-
väksy rasismia eikä minkäänlaista muutakaan syrjintää. 
 
Vapaaehtoistyön periaatteet: 
http://www.vievanhusulos.fi/wp-content/uploads/2018/06/Vapaaehtoistyon_peri-
aatteet.pdf  
 
Turvallisen ulkoilun ABC ikäihmisille: 
https://www.vievanhusulos.fi/wp-content/uploads/2020/06/Turvallisen-ulkoilun-
abc-ik%C3%A4ihmisille-www.pdf  

 
Oheismateriaali 
Vapaaehtoistyön periaatteet 
Turvallisen ulkoilun ABC ikäihmisille 
 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vievanhusulos.fi/wp-content/uploads/2018/06/Vapaaehtoistyon_periaatteet.pdf
http://www.vievanhusulos.fi/wp-content/uploads/2018/06/Vapaaehtoistyon_periaatteet.pdf
https://www.vievanhusulos.fi/wp-content/uploads/2020/06/Turvallisen-ulkoilun-abc-ik%C3%A4ihmisille-www.pdf
https://www.vievanhusulos.fi/wp-content/uploads/2020/06/Turvallisen-ulkoilun-abc-ik%C3%A4ihmisille-www.pdf
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33 § Vanhustenviikkoon osallistuminen 
 
 Päätös 

Vanhusneuvoston jäsenet osallistuvat omien mahdollisuuksien mukaan vanhusten-
viikkoon, mikäli kylillä järjestettäviä ulkoilutapahtumia (32 § Vie vanhus ulos kampan-
jaan osallistuminen ja osallistaminen) järjestetään vanhustenviikolla. 
 
Tarinat luontokokemuksista voi lähettää sihteerille tai sopia sihteerin kanssa yhteisen 
ajan tarinan/tarinoiden kirjoittamiseksi. Sihteeri avustaa tarvittaessa lähettämisessä.  

 
 Käsittely 
  

Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vanhusneuvosto päättää yhteisen keskustelun pohjalta esityksistä/osallistumisesta 
vanhusten viikkoon.  
 
Selostus 
Vanhustyön keskusliiton käynnistämää Vanhustenpäivää on vietetty vuodesta 1954 
lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on Vanhusten-
viikko. Tänä vuonna Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla pidetään Savonlin-
nassa 2.10. ja Vanhustenviikkoa vietetään 2.-9.10. teemalla Yhdessä luontoon – joka 
iän oikeus.  
 
Vanhusten viikon teemapäivien vinkit: 
https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko/vanhustenviikon-teemapaivat  
 
Vanhusten viikon materiaalit: 
https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko/materiaalit  
 
Vanhustyön keskusliitto kerää iäkkäiden ihmisten kokemuksia luonnosta ja julkaisee 
niitä Vanhustenviikon Facebook-sivulla ja osan myös Vanhustyö-lehdessä.  
 
Ohjeet tarinoiden keräämiseen ja lähettämiseen: 
 
Kirjoita itsellesi merkityksellisestä luontokokemuksesta. 
Kirjoituksen pituutta ei ole rajattu. Se voi olla pari lausetta tai pari sivua. 
Voit kirjoittaa useammankin tarinan. 
Sähköposti: vanhustyolehti@vtkl.fi 

 
Kirjoitushaasteen mainos – kerro meille luontokokemuksesi: 
https://vtkl.fi/wp-content/uploads/2022/03/Kerro_meille_luontokokemuksesi.pdf  

  
Tiedoksi 

 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 

https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko/vanhustenviikon-teemapaivat
https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko/materiaalit
mailto:vanhustyolehti@vtkl.fi
https://vtkl.fi/wp-content/uploads/2022/03/Kerro_meille_luontokokemuksesi.pdf
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34 § Ajankohtaiset asiat  
 

Sihteeri: ajankohtaiskatsaus ikääntyneiden palveluihin tehdyistä henkilöstövalin-
noista sekä avoimista rekrytoinneista. 

 
Sihteeri: erityisTET viikko 5.-9.9. Viikon ohjelma jaettiin kokouksessa. 
 
Sihteeri: sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät Muoniossa, Polar Center, Lapland Hotel 
Olos 15.09.2022 klo 09:00 - 16.09.2022 klo 15:00 teemalla eriarvoisuus ja yhdenver-
taisuus. Ilmoittautuminen 1.9.2022 mennessä. Ohjelma jaettiin kokouksessa.  
Halukkaat ilmoittautuvat sihteerille. Sihteeri ilmoittaa osallistujat viimeistään 
1.9.2022. 
 
Ikäystävällinen Lappi –hanke hakee jatkuvalla haulla ikäihmisiä kehittäjäasiakkaiksi 
yhteistoiminnalliseen kehittämistoimintaan. Kehittäjäasiakkaaksi voi ilmoittautua 
Sirkka Nissi-Onnelalle; sirkka.nissi-onnela@poske.fi puh: 040 868 1615.  
 
Ikäystävällinen Lappi –hankkeen työntekijöillä ei ollut mahdollisuutta osallistua van-
husneuvoston kokoukseen aikataulupäällekkäisyyksien vuoksi. Hanke lähettää tervei-
siä toivoen, että yhteinen, fyysinen tapaaminen vanhusneuvoston kanssa järjestyisi 
piakkoin. Vanhusneuvoston kehittämistoiveiden mukaisesti tapaamiseen osallistuu 2-
3 työntekijää.  
Hanke on ehdottanut tapaamisajankohdiksi ti 18.10.2022 klo 11-13 tai to 20.10.2022 
klo 10-12 (ensisijainen).  
Sovittiin vanhusneuvoston marraskuun kokouksen siirtämisestä to 20.10.2022 klo 10 
alkaen. Kokoukseen kutsutaan Ikäystävällinen Lappi –Hankkeen hanketyöntekijät. 

 
Pirjo Järvistö: Ohjattu ikääntyvien matalan kynnyksen alaraajojen lihasvoima- ja tasa-
painoryhmä käynnistyy Hetan kuntosalilla keskiviikkoisin, alkaen 14.10.2022 klo 14-
15.15. Ryhmä kokoontuu yhteensä 6 kertaa. Osallistumismaksu 10€. Ryhmään ote-
taan 10 ikäihmistä, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet ohjattuun kuntosaliharjoit-
teluun. Vertaisveturit toimivat avustajina ryhmissä. Ilmoittautuminen ja lisätietoja 
Pirjo Järvistö, 040 526 6821, pirjojarvisto@gmail.com  

  
35 § Tiedoksi saatettavat asiat 

Hallintojohtajan tehtävässä on aloittanut 8.8.2022 Marja-Riitta Lukkari. 
 Kunnanjohtaja Samuli Mikkola aloittaa 19.9.2022. 
 Anne-Maria Näkkäläjärvi palaa johtavan sosiaalityöntekijän tehtävään 5.9.2022. 
 

Sihteeri: Vanhusneuvostopäivä 2.11.2022 teemalla vanhusneuvostot uusissa yh-
teiskunnallisissa rakenteissa  
Neuvostosta saa osallistua paikan päälle 1-2 henkeä, etäosallistujien määrää ei ole 
rajoitettu. Ohjelma jaettiin kokouksessa. 
 
 

mailto:sirkka.nissi-onnela@poske.fi
mailto:pirjojarvisto@gmail.com
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Ohjelmassa mm. 
 
Aamupäivä yhdessä Vammaisneuvostopäivän kanssa hyvinvointialueuudistuksen pa-
rissa.  
Iltapäivällä syvennytään Vanhusneuvostoille tärkeisiin teemoihin, mm. Ikääntyvien 
digiosallisuus, asumisen ennakointi ja varautuminen sekä Hyte-työ kunnissa ja hyvin-
vointialueilla.  
 
Lisäksi kuullaan tietoiskuja eri kyselyiden, selvitysten ja ohjelmien tuloksista sekä 
kommentteja niistä.  
Tilaisuudessa on myös mahdollisuus päästä itse työskentelemään ja keskustelemaan 
aiheiden tiimoilta. 
 
Hyvinvointialueuudistuksen ohella neuvostojen kannalta merkittävä muutos on Van-
husasiavaltuutetun toimiston perustaminen. Iltapäivän ensimmäisen puheenvuoron 
pitää Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo. 

 
 Sihteeri antaa lisätietoa myöhemmin syksyllä.  

 
36 § Jäsenten esille ottamat asiat 
 Antti-Oula Juuso: Karesuvannon Sakkaravaarantie on huonokuntoinen.  

Vanhusneuvosto ottaa kantaa asiaan.  
 
Outi Kurkela: Vanhusneuvosto tekee tutustumiskäynnin ikääntyneiden palveluihin 
Kittilään. Ehdotettiin palvelukoti Pääskylää ja erityisliikunnanohjan työskentelyyn tu-
tustumista. Lisäksi yhteistä vapaamuotoista toimintaa, esim. uiminen ja keilaus.  
Ajankohta ma 7.11.2022.  

  
37 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous torstai 20.10.2022 klo 10.00. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.08. 

 
 


