
PELKOSENNIEMEN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2019

Vanhusneuvosto on Pelkosenniemen kunnan ja sen alueella asuvien ikäihmisten ja heitä edustavien 
eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin. Se toimii kunnanhallituksen alaisena 
neuvostona.Vuosi 2019 oli Pelkosenniemen vanhusneuvoston 10. toimintavuosi ja 5 lakisääteinen 
toimintavuosi.

Varsinaiset jäsenet: v. 2017 -2021
Oinas Marja-Liisa, puheenjohtaja
Perälä Maisa
Honkanen Heikki
Lehtola Hilkka
Dickman Vesa-Pekka

Varajäsenet:
Pelkonen Kirsti
Kulpakko Aino 

Kostamo Annika, kunnanhallituksen edustaja
Poikajärvi Päivi, Tilma Värriö sihteeri

Kokoukset
Vanhusneuvosto on pitänyt vuoden aikana 5 varsinaista kokousta, joista yksi yhteinen 
vammaisneuvoston kanssa sekä yhden sähköpostikokouksen.

Edustukset 
Puheenjohtaja: maakunnallisen vanhusneuvostosto, Pelkosenniemen liikennetyöryhmässä sekä 
hyvinvointi- ja turvallisuustyöryhmä.
Uuden koulun suunnittelutyöryhmä: ensin puheenjohtaja, myöhemmin varapj. Vesa-Pekka 
Dickman. 
Uusien kunnan viranhaltijoiden valintoihin liittyviin haastattelutilanteisiin on kutsuttuna 
vanhusneuvoston edustajana osallistunut joko varsinainen tai varapuheenjohtaja.

Toiminta 2019
Toimintavuoden 2019 aikana vanhusneuvosto on toiminut toimintasääntönsä mukaisesti 
Pelkosenniemen ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien puolesta 
puhujana.

Yhteistyö
 Vanhusneuvostoylläpiti vuorovaikutusta koti- ja laitoshoidossa olevien vanhusten ja omaisten 
hyvää elämää edistävien tuki- ja edunvalvontajärjestöjen kanssa sekä teki yhteistyötä seurakunnan, 
kunnassa toimivien vanhusjärjestöjen ja vanhustyötä tekevien yhteisöjen kanssa . Järjestöjen ( SPR 
ja Eläkeliitto, Penuel ry.) toiminta ja vapaaehtoistyö onkin tuottanut iloa monelle ikäihmiselle ja 
helpotusta mahdolliseen yksinäisyyteen. Samalla se on lisännyt toimijoiden yhteisöllisyyttä.

Maakunnaliinen vanhusneuvosto ja Sote-valmistelu
Valtakunnallinen maakunta- ja Sote-valmistelu päättyi 8.3.2019 hallituksen erottua. Maakunnallisen
vanhusneuvosto ehti pitää yhden kokouksen.  

Osallistuminen ja vaikuttaminen kunnalliseen päätöksen tekoon
 Toimintavuoden aikana vanhusneuvosto on aikaisempia vuosia paremmin päässyt osaltaan 
osallistumaan ja vaikuttamaan ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen suunnittelutyöhön (uuden 
koulun rakennuttamistyö) ja palvelujen arviointiin kunnan alueella



Kunnan eri toimialat ovat aika hyvin antaneet neuvostolle vaikuttamismahdollisuuden ikäihmisiä 
koskevien asioiden päätösten valmistelussa sekä tietoa ajankohtaisista hankkeista, Lausuntopyynnöt
ovat toisinaan tulleet turhan kiireellisellä aikataululla.

Kirjeet, lausunnot ja kannanotot
Kirje kunnanhallitukselle esteettömän kulun järjestämiseksi kunnanvirastolle (29.1.2019)
Lausunto ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeesta (VNkokous §5, 12.3.2019)
Lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi Pelkoseniemellä. (29.4.2019)
Kannanotto kunnanhallitukselle vuodeosaston vuodesijojen vähentämisestä. (2.12.2019) 
  
Vanhusnäkökulman huomioiminen kunnan eri toiminnoissa ja palveluissa 
 
Sosiaali-ja terveyspalvelut 
 Vanhusneuvolatoiminta  käynnistyi, lausuntopyynnöt sosiaali-ja terveyspalvelujen järjestämiseksi.

Itsenäinen kotona asuminen ja sen tukeminen. Asiointi ja liikkuminen sekä palvelut (mm.kotihoito) 
hoidettiin käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Fyysisen kunnon ylläpito  Vanhusväestölle suunnattujen eritasoisten ohjattujen liikunta-, 
kuntosalihetkien ja -ryhmien tarjonta toteutui hyvin kunnan ja terveyskeskuksen järjestämänä. 
Vesiliikuntaryhmä Uimahalli Poukamassa Kemijärvellä oli edelleen suosittu. 

Sivistyspalvelut, harrastusmahdollisuudet
Kansalaisopisto tarjosi Pelkosenniemen vanhusväestölle monipuolisia harrastus- ja opintokursseja 
sekä Ikääntyvien yliopiston videoluentoja(3) syksyllä 2019. 
Kirjasto oli ikäihmisille tärkeä sivistyspalvelu Pelkosenniemellä.
Digitaalisten palveluiden käytön opastaminen oli kansalaisopiston lyhytkurssien javapaaehtoisten 
auttajien varassa. Tähän tarvittaisiin digiopastustoimintaa syrjäytymisen estämiseksi.
Sosiaalietuuksista tiedottaminen Kunnan nettisivuilla oli hyvin tietoa. lisäinformointi on tarpeen. 

Osallistumismahdollisuuksia 
Vanhauväestölle oli tarjolla toimintaa seurakunnan ja eri järjestöjen toimesta mm. Eläkeliiton 
kokoontumiset ja vapaaehtoistoiminta, Sinipulssin päivätoiminta.
Sosiaalitoimen järjestämä päivätoiminta on myös koettu tarpeelliseksi.
Vanhustenviikko ja sen ohjelman kokoaminen (6. -13.10.2019). Pienellä ryhmällä oltiin mukana 
vanhustenviikon pääjuhlassa Sodankylässä 6.10.2019.

Koulutus     Vanhusneuvostokoulutukseen (26.11.2019) Rovaniemellä osallistuivat pj. ja vpj.

Tiedottaminen Koti-Lappi julkaisi tammikuussa 2019 artikkelin vanhusneuvoston osallisuudesta 
Kela-taksikyytien järjestämisessä Pelkosenniemellä. Tiedottamisessa on edelleen parantamisen 
varaa.

 
 Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio laadittiin, smoin toimintakertomus vuodelle 2019


