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1.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.

Sairaanhoitaja Hilkka Mustonen esiteli heti kokouksen alussa Pelkosenniemen vanhuusstrategian.
Hän ot esille ikäihmisten terveystarkastukset ja muut vanhusneuvolan mahdolliset palvelut, kuten
ennakoivan ja mahdollisimman ”matalan kynnyksen” hoitoon lähdön. Hän kertoi myös
omaishoitajien terveystarkastuksista, kotikäynneistä, sekä ajanvarauksetomista käynneistä niin
vastaanotolla kuin neuvonnassa. Hän mainitsi myös, etä Ikäihmisten määrä on nousussa sekä
Pelkosenniemellä kuin Savukoskellakin, joten tarkastukset ovat tärkeitä heidän kunnon kuin
palveluntarpeensa arvioinnissa. Vanhusneuvolan palveluiden on tarkoitus olla avoimia kaikille (myös
pitkäaikaissairaille, jotka kuuluvat jo jonkin hoidon piiriin).

3.

Kokous todetin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Kokouksen työjärjestys hyväksytin.

5.

Edellisen kokouksen muistio tarkastetin ja hyväksytin.

6.

Vanhusneuvoston kannanotoolausunto kunnanhallitukselle vuodeosaton vuodesijojen
vähentämisestä. Kannanoto käytiin läpi. Liite 1

7.

Vuoden 2020 vuosikello. Päätetin etä tammikuussa 13.1.2020 pidetään vuoden ensimmäinen
kokous. Vuoden 2020 toinen kokous olisi 11.5.2020. Kokouksessa ideoidaan tulevaa vanhusten viikkoa.
Syyskuussa kokous järjestetään 14.9.2020 ja kokouksessa käsitellään vanhustenviikkoa sekä
talousarviota. Vuoden viimeinen kokous järjestetään 2.12.2020. Kaikissa kokouksissa aloituskellonaika
olisi klo 14.00.

8. Uuden koulun rakennutamistoimikunnan vanhusneuvostoedustajan vaihdos. Marja-Liisa Oinas
ehdot, etä Vesa-Pekka Dickman vaihdetaisiin hänen tilalleen rakennutamistoimikuntaan. Ehdotusta
kannatetin ja se meni läpi.

9. Vanhusneuvostokoulutuksen 26.11.2019 antia: Ikääntyneiden oikeudet -keskeinen lainsäädäntö ja
vanhusneuvostojen keinot vaikutaa.
Marja-Liisa kertasi koulutuksen kulkua ja sieltä saatuja tietoja. Sovitin, etä Marja-Liisa toimitaa
koulutuksen materiaalin muille vanhusneuvoston jäsenille luetavaksi.
Vesa-Pekka kommentoi vielä koulutusta ja kertasi sieltä mieleen painuneita asioita. Puhutin
vanhuksiin kohdistuvista rikoksista.

10. Muita ajankohtaisia asioita ja vanhusneuvostolle saapuneet aloiteetotoiveet


Kirje Lapin kuntien päätäjille 25.11.2019, koskien Eläkeliiton Lapin piirin huolta vanhusväestön
tulevaisuuden näkymistä. Huoli siitä, mikä huoltosuhde tulevaisuudessa on ikääntyvän väestön
kasvaessa. Liite 2
Anita Lindqvist ilmaisi myös huolensa asiasta, koskien varsinkin vanhusten kotona asumisen
tukemista. Hän kertoi muun muassa siitä, kuinka kotipalvelu tarvitsisi hoitajia, varsinkin kun suurin
osa vanhuksista kuitenkin mieluummin haluaa asua omassa kodissaan niin pitkään kuin
mahdollista.
Samalla Anita kutsui kaikki 12.12.2019 katsomaan Onnelan uusia, remontoituja tiloja.
Mietitin myös vanhusasiamiehen puutumista järjestelmästä.



Annika Kostamo kiiteli vanhusneuvoston kannanotoa koskien vuodeosaston vuodesijojen
vähennystä. Hän kertoi, etä toistaiseksi kunnanhallitus on päätänyt jäädytää vuodesijojen
vähennyksen.
Kokouksessa keskusteltiin mys siitä, etä vanhusneuvostoa ei informoida ikäihmisiä koskevien
asioiden suunniteluvaiheessa tai vaikutamiseen annetaan liian lyhyt aika. Kuntalain (410o2015 §
27) ja kuntamme vn-neuvoston toimintasäännön mukaan kunnan eri toimialojen tulee antaa vnneuvostolle mahdollisuus vanhusneuvostolle vaikutamismahdollisuus ikäihmisiä koskevien
asioiden päätösten valmistelussa sekä antaa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista.
(Kuntalaki (410o2015 § 27).





Vesa-Pekka kertoi Pelkosenniemelle tulevasta talvisodan 1939-40 muistokonsertista 5.12.2019 klo
18 Pelkosenniemen kirkossa. Hän muistut etä konsertpäivänä 5.12.2019 klo 16.30 on seppeleen
lasku muistomerkillä, jonka jälkeen on kahvitarjoilu seurakunnan tiloissa. Ennen kirkkotilaisuuta,
klo 17.30 on myös seppeleen lasku sankarihaudoille. Vanhusten ja veteraanien kyyditys Onnelasta
tulisi selvitää. Varsinainen itsenäisyyspäivänjuhla on Savukoskella 6.12.2019.



Anita kertoi vielä, etä Pelkosenniemen kunnan veteraanien asiat ovat hoidossa uuden, 1.11.2019
voimaan astuneen lain mukaan.

11. Kokous päätetin klo 15.35
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