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Pelkosenniemen kunta        MUISTIO 
Vanhusneuvosto  
98500 PELKOSENNIEMI  
          19.1.2021 
Aika: 19.1.2021 klo 14.00  
Paikka: Valtuustosali 
 
Läsnä: Dickman Vesa-Pekka  jäsen 
 Kulpakko Aino   varajäsen 
 Lehtola Hilkka   Jäsen 
 Oinas Marja-Liisa  jäsen 
 Pelkonen Kirsti  varajäsen 
 
 Kostamo Annika  Kunnanhallituksen edustaja 
 Orava Eeva   sihteeri 
 Savukoski Riitta  hallinto- ja sivistysjohtaja, läsnä pykälässä 6. 
  

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.06. 

 

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 

 

4. Ajankohtaisia kuulumisia 

Vanhusneuvosto keskusteli koronarokotteista ja kunnan tiedottamisesta. Ennen kokouksen alkua 

Anita Lindqvist kertoi koronarokotuksista palvelukoti Onnelassa. Rokotukset alkavat Onnelassa 

tällä viikolla.   

Vanhusneuvosto kaipaa kiireellisesti tiedottamista koronatilanteesta ja erityisesti kuntalaisten 
informointia rokottamisesta. Vanhusneuvosto piti erinomaisena kevään postilaatikoihin jaettua 
tiedotetta ja toivoo vastaavaa tiedotusta edelleen muun tiedottamisen ohella. Rokottamiseen 
liittyviä kysymyksiä on ikäihmisillä runsaasti: 

• Miten kotona asuvat ikäihmiset saavan tiedon rokottamisesta? 

• Mikä on kunnan informointikanava rokottamisesta? 

• Tavoittaako tieto varmasti jokaisen ikäihmisen? 

• missä kotona asuvat ikäihmiset rokotetaan? 
• onko rokottaminen organisoitu riittävän hyvin? Resurssit? 
• Rokotetaanko ikäihmisen omaishoitaja samalla kuin iäkäs omaishoidettava? 

 
Vanhusneuvosto kantaa huolta kunnan ikäihmisistä ja toivoo hyvän tiedotuksen jatkuvan myös 
rokotuksiin liittyen.  
 

 

5. Edellinen muistio hyväksyttiin.  

 

6. Vuoden 2020 toimintakertomus. 
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Vuoden 2020 toimintakertomus käytiin läpi keskustellen. Vanhusneuvosto kiinnitti huomioita 

hyvinvointikoordinaattorin nimeämiseen ja hyvinvointikoordinaattorin työn tärkeyteen.  

 

Annika Kostamo kertoi hyvinvointikoordinaattorin nimeämisestä - muuttuu ma. hanke-, ja 

hankintakoordinaattoriksi. Annika korostaa tehtävän tärkeyttä, toivoen, että virkamiehet näkevät 

hyvinvointityön tärkeäksi. Työnkuvan mietintä ja paikan täyttäminen nopeasti.  

Ikäihmisten näkökulmasta, vanhusneuvosto näkee tärkeänä, että hyvinvointikoordinaattorin 

tekemä työ jatkuu jonkun viranhaltijan/työntekijän työssä.   

Vesa-Pekka kysyy hoitaako joku omantyön ohella hyvinvointikoordinaattorin työtä?  

Annika ehdottaa, että kysymme Riitta Savukoskelta lisätietoja.  

Hilkka Lehtola tuo esille, että ikäihmisten fysiojumpan voi toteuttaa alakoulun salissa korona 

turvallisesti fysioterapeutti Johanna Puljujärven mukaan. Riitta Savukoski on yhteydessä 

Johannaan ja sopii toiminnan aloittamisesta. Johanna Puljujärvi tulee porinakerhoon 3.3.2021. 

 

Riitta Savukoski kertoo, että hyvinvointikoordinaattorin irtisanouduttua palkataan 

hyvinvointikoordinaattorin sijasta hanke- ja hankintakoordinaattori. Tehtävänkuvan laadinta on vielä 

kesken. Koordinaattorista tulee kunnan yhteyshenkilö kunnan hankkeissa yli toimintasektoreiden. 

Puheenjohtaja tiedustelee, miten hyvinvointi näkyy tehtävänkuvassa kaikissa ikäryhmissä.  

Riitta Savukoski on päätellyt valtuuston päätöksestä, että hyvinvointikoordinaattorin paikkaa ei 

täytetä. Palkkarahat ovat vain yhden koordinaattorin palkkaamiseksi. Valmistelun jälkeen paikka 

tulee auki. Hanke- ja hankintakoordinaattorista tulee hyvinvointilautakunnan alainen työntekijä. 

Hyvinvointilautakunta laittaa paikan auki ja tekee henkilöstövalinnan.  

 

Annika: Miten hyvinvointikoordinaattorin työtehtävien hoitaminen toteutuu Jutta Pasman 

irtisanouduttua. Riitta Savukosken mukaan nuoriso- työllisyysohjaaja Mika Parviaiselle voi joitain 

tehtäviä siirtää, liikunnanohjaaja opiskelija Mirella Harju on 6 viikon työjaksolla, jonka tehtävänkuva 

on tarkka -pääpaino aikuisten liikuntaohjaukset. Mirella on tehnyt myös liikuntakalenteria. 

Pohdinnassa on vielä mitä kaikkea Mirella voi tehdä.  

Vesa-Pekka Dickaman ehdottaa voiko joku tiimi olla Riitta Savukosken tukena valmistelemassa 

koordinaattorin tehtävänkuvaa 4.2. hyvinvointilautakunnan kokousta varten. Riitta Savukosken 

mukaan asia saadaan valmisteltua hyvinvointilautakunnan kokoukseen 25.2.2021.  

 

7. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.  

 

8. Kärkiasioita 2021 toimintasuunnitelmasta ja –säännöstä 

Esille nostetut kärkiasiat: Hyvinvointipalveluiden ylläpito. Liikunta- ja digipalveluiden kehittäminen. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen ja kehittäminen. Syrjäytymisen ehkäisy. Osallisuus ja 
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harrastusmahdollisuudet, digipalvelut mukana. Yhdessä tekemisen meininki. Vanhusneuvosto 

nosti esille juhlimisen tärkeyden: kevään viimeinen kokous pidetään ulkojuhlan muodossa, mikäli 

koronatilanne sallii. 

 

10. Muut asiat 

Kauppakassipalvelu on koettu hyväksi keväällä 2020, ikäihmiset kaipaavat palvelua. 

Kauppakassipalvelun kehittäminen yhteistyössä järjestöjen kanssa, esim. Sinipulssi ja kylätaksit.  

 

11. Kokouksen päättäminen 

Kiitos aktiivisesta osallistumisesta, kokous päättyy 15.26.  

 

 

Marja-Liisa Oinas   Eeva Orava 

Puheenjohtaja    sihteeri 

 

 


