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Vanhusneuvosto on Pelkosenniemen kunnan ja sen alueella asuvien ikäihmisten ja heitä 
edustavien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin. 
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Kokoukset 

Vanhusneuvosto on pitänyt vuoden 2018 aika neljä kokousta. 
 
Toiminta 
1. Vuonna 2018 vanhusneuvosto: 

Pelkosenniemen liikennetyöryhmässä vanhusneuvostoa on edustanut puheenjohtaja.   
Vanhusneuvosto toimi ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 
puolesta puhujana.  

 
Seuraa Sote-ratkaisuja.  
- Sote-ratkaisuja seurattu säännöllisesti. 

 
Vanhusneuvosto nimeää edustajan tulevaan maakunnalliseen vanhusneuvostoon. 
- Edustajaksi tulevaan maakunnalliseen vanhusneuvostoon nimettiin Marja-Liisa Oinas, 

varalle Kirsti Pelkonen. Tuleva maakunnallinen vanhusneuvosto kokoontui vuoden 2018 
aikana kaksi kertaa. Työn alla on toimintasäännön rakentaminen. 

 
2. Toimintasääntönsä mukaan edistää viranomaisten, vanhusväestön ja heitä edustavien 

toimijoiden yhteistoimintaa Pelkosenniemellä. 
- Toimittiin yllä olevan mukaisesti. Vanhusneuvosto ylläpiti vuorovaikutusta koti- ja 

laitoshoidossa olevien vanhusten ja omaisten hyvää elämää edistävien tuki- ja 
edunvalvontajärjestöjen kanssa sekä teki yhteistyötä kunnassa toimivien vanhusjärjestöjen 
ja vanhustyötä tekevien yhteisöjen kanssa. Yhdistysten (SPR, Eläkeliitto ja Penuel ry) 
auttava vapaaehtoistyö on tuonut iloa monelle apua tarvitsevalle. Samalla se on lisännyt 
auttajien yhteisöllisyyttä. 
 

3. Osallistuu osaltaan ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen suunnittelutyöhön ja palvelujen 
arviointiin kunnan alueella. Hyvinvointikertomukseen mukaan. 
- Annettiin kannanotto omaishoidon tuen soveltamisohjeeseen. 
- Oltiin mukana ikäihmisen hyvinvointikyselyn tekemisessä. 

  



4. Edistää vanhusnäkökulman huomioimista eri toiminnoissa, kuten asumisessa,  
sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluissa, harrastustoiminnoissa sekä muissa kunnallisissa 
palveluissa. 
- Neuvosto edellyttää, että asumiseen liittyvissä näkökohdissa, rakentamisessa ja 

sijoittamisessa otetaan tavoitteeksi itsenäinen kotona asuminen ja sen tukeminen. 

 Tätä toteutetaan myös kuntastrategiassa. 
- Digitaalisten palveluiden käytön opastaminen, digiopas syrjäytymisen estämiseksi 

 Vapaaehtoisten varassa. 
- Sosiaalietuuksista tiedottaminen 

 Uusilla kunnan www-sivuilla on tietoa. 

 Henkilökohtaista ohjausta toivottaisiin. 
 
5. Hyvinvointipalveluista huolehtiminen 

- Vanhustenviikko 

 Toteutettiin viikolla 7.-14.10.2018. 
- Koulutus 

 Tutustumisvierailu Rovaniemen vanhusneuvoston toimintaan. 
Muuta koulutusta ei ole toteutunut vuoden 2018 aikana. 

- Vaikuttaminen 

 Reklamaatio Kela-taksin toiminnasta. 
- Ikäneuvolatoiminta ei ole toteutunut 

- Osallisuusmahdollisuuksia  on ollut tarjolla kunnan (fyysisen kunnon ylläpito, 
päivätoiminta), kansalaisopiston (opiskelu, harrastus),  kirjaston ja järjestöjen toimesta 
(yhdessäolo ja vapaaehtoistoiminta). 
 

6. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun siten, että iän tuomat rajoitukset huomioidaan 
kaavoituksessa ja kaikessa rakentamisessa sekä palvelujen järjestämisessä. 
- Tekninen lautakunta ei ole pyytänyt vanhusneuvostolta kannanottoja yo. asioihin. 
- Liikenneturvallisuustyöryhmässä ollaan oltu mukana. 

 
7. Edistää ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon. Kunnan 

eri toimialojen tulee antaa vanhusneuvostolle vaikuttamismahdollisuus ikäihmisiä koskevien 
asioiden päätösten valmistelussa sekä antaa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista. 
- Tässä on toivomisen varaa.  
- Koti-Lappi –lehdessä on ollut kirjoitus keväällä 2018. 

 
8. Huolehtii käsittelemiensä asioiden hyvästä tiedottamisesta. 

- Omassakin tiedottamisessa on aina parannettavaa.  
- www-sivuilta löytyy muistiot ym. asiat.  

 
9. Valmistelee toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä laatii toimintakertomuksen. 

- Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio laadittiin, samoin toimintakertomus 
vuodelta 2017. 


