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 PELKOSENNIEMEN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2020(luonnos)

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 11. toimintavuosi ja 6. 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
Tilma Värriö, Sanna Ijäs sihteeri

Kokoukset  
Vanhusneuvosto on pitänyt vuoden aikana 4 kokousta, joista yksi sähköpostikokous.

Edustukset  
Pelkosenniemen liikennetyöryhmä sekä hyvinvointi- ja turvallisuustyöryhmä:  pj. M-L Oinas
Uuden koulun suunnittelutyöryhmä: varapj. Vesa-Pekka Dickman. 
Kunnanaltuuston kokouksissa vanhusneuvoston edustajana on ollut jompikumpi puheenjohtaja  tai 
varapuheenjohtaja.

Toiminta 2020
 Vuonna 2020 maailmanlaajuisen koronapandemia ja sen rajoitukset etenkin ikäihmisille leimasivat 
vanhusneuvoston toimintaa. Siitä huolimatta neuvosto pyrki toimintasääntönsa mukaisesti olemaan 
Pelkosenniemen ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien puolesta 
puhujana.

Neuvosto vaikutti ikäihmisiä koskevien asioiden päätösten valmistelussa sekä sai tietoa 
ajankohtaisista hankkeista mm:

 Kunnanaltuuston kokouksiin pyydettiin nimeämään vanhusneuvoston edustaja, jona toimi 
jompikumpi puheenjohtaja  tai varapuheenjohtaja.

 Koronapandemian rajoitusten alkaessa neuvoston puheenjohtaja osallistui riskiryhmään 
kuuluvien ikääntyvien asiointipalvelujen suunnitteluun. Pelkosenniemen kunta organisoikin 
nopeasti toimivan asiointipalveluverkoston ikäihmisille, siitä kiitos kunnalle. 

 Uuden koulun suunnittelutyöryhmässä olivarapj. Vesa-Pekka Dickman. 
 Puheenjohtaja  osallistui luottamushenkilöille järjestettyihin etäkoulutuksiin.
 Pelkosenniemen liikennetyöryhmä   pj. M-L Oinas
 Vanhusneuvosto antoi lausunnon  kunnalle valtakunnallisen vanhusasiamiehen viran 

perustamisesta.

Koronarajoitukset vaikeuttivat vanhusneuvoston vuorovaikutusta koti- ja laitoshoidossa olevien 
vanhusten ja omaisten hyvää elämää edistävien tuki- ja edunvalvontajärjestöjen kanssa, samoin 
yhteistyötä seurakunnan, kunnassa toimivien vanhusjärjestöjen ja vanhustyötä tekevien yhteisöjen 
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kanssa (SPR ja Eläkeliitto, Penuel ry:n Sinipulssi, veteraanijärjestö). Järjestöjen ystävänpalvelua ja 
muuta vapaaehtoistyötä tehtiin vähemmän kuin aikaisempina vuosina. 

Koronapandemia ja sen rajoitukset lopetti osittain tai kokonaan ikäihmisten  
osallistumismahdollisuuksia fyysisen kunnon ylläpitämiseen, kunnan, kansalaisopiston (opiskelu-, 
harrastus-ryhmät) sekä kirjaston, seurakunnan ja järjestöjen tarjoamaan toimintaan, joista 
mainittakoon  sosiaalitoimen päivätoimintaan toimintapisteellä, Sinipulssin päivätoiminta ja 
Eläkeliiton ja  kokoontumiset ja vapaaehtoistyö.

Muita huomioita (posititiiviset +, parannettavaa -) 
Sosiaali-ja terveyspalvelut 
+  Vanhusneuvolatoiminta
+ Itsenäinen kotona asuminen ja sen tukeminen  esim. asiointi ja liikkuminen sekä palvelujen 
saatavuus
+ Hyvinvointikoorninaattorin nimeäminen
+Vanhustenviikon liikenneturvallisuuskävely toteutui.
+ Sosiaalietuuksista tiedottaminen. Kunnan nettisivuilla oli hyvin tietoa ja mutta lisäinformointi on 
tarpeen.

-   Digitaalisten palveluiden käytön opastaminen   on ollut kirjaston, kansalaisopiston lyhytkurssien ja 
vapaaehtoisten auttajien varassa , osin etänä. Jatkossa tarvitaan lisäpanostusta:digiopas ikäihmisten 
syrjäytymisen estämiseksi.

-Tiedottamisessa on edelleen parantamisen varaa.


