
Pelkosenniemen vanhusneuvosto    MUISTIO
  

Pelkosenniemen vanhusneuvoston kokous 11/2021 

Paikka ja aika: Pelkosenniemen kunnan valtuustosali, 30.11.2021 klo 13.00 

Osallistujat: Marja-Liisa Oinas  jäsen 

 Heikki Honkanen  jäsen  

 Marja-Sisko Tallavaara  jäsen 

 Vesa-Pekka Dickman  jäsen  

 Aino Kulpakko  jäsen 

Hilkka Lehtola varajäsen (edustanut varsinaista jäsentä 
Pentti Rautiaista) 

 

 Saija Reijo   sihteeri 

 Riitta Kostamo  sosiaalijohtaja 

  

 

 

Kunnanjohtaja Päivi Vauhkosen alkutervehdys:  

- Kunnanjohtajan ehdotus: vanhusneuvostosta juttusarjaa Koti-Lappiin  
o Asia sai kannatusta, kaikki neuvoston jäsenet eivät kuitenkaan olleet 

paikan päällä, joten asia jätettiin vielä mietintään.  

 

1. Sovittu yhteisesti, että kokouksen puheenjohtajana toimii Marja-Liisa 
Oinas kohtaan 6. ’vanhusneuvoston puheenjohtajan valinta’ saakka. 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.30.  

 
2. Todettiin kokouksen osallistujat 



 

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

4. Kokouksen työjärjestys  
• Ehdotettu, että kohta 5 ’toimintasäännön läpikäyminen’ jätetään 

pois.  Puheenjohtaja ehdottanut, että jokainen tutustuu 
toimintasääntöön omalla ajalla. Ehdotus hyväksyttiin.  

• Asialistan kohta 9. (jäsenten esittämät asiat) ja 10. (ilmoitusasiat) 
käydään läpi ennen kohtaa 7. (lausunto, vuodeosaston 
lakkauttaminen) 
 

5. Vanhusneuvoston järjestäytyminen: 
• Vanhusneuvoston puheenjohtajan valitseminen 

• Yhdessä todettu, että puheenjohtaja valitaan vuosille 2021-
2022  

• Ehdotettu Pentti Rautiaista, asiaa sai kannatusta, suostumus 
Pentiltä saatu. Pentti Rautiainen valittu vanhusneuvoston 
puheenjohtajaksi  

• Varapuheenjohtajan valitseminen 

• esitetty Marja-Sisko Tallavaaraa, mikä saanut kannatusta. 
Varapuheenjohtajaksi valittu Marja-Sisko Tallavaara  

• Tämän päivän kokouksen puheenjohtajana toiminut kokouksen 
loppuun asti Marja-Liisa Oinas 

 

6. Päätetty, että vanhusneuvoston toimintasuunnitelma ja vuosikello 2022 
käydään läpi seuraavassa kokouksessa 

• seuraava kokous: vko 2. Päivä tarkentuu myöhemmin 
 

7. Jäsenten esittämät asiat:  
• Sosiaalipalveluiden laskuissa ei käytössä viivakoodia: helpottaisi 

laskujen maksamista  
• Vaikeasti muistisairaiden hoiva ja huolenpito, jos esim. 

käyttäytymisen ongelmaa: 
• Ongelmana on, että Lapin maakunnassa psykogeriatrisia 

osastoja hyvin vähän, tai ovat Pelkosenniemeltä nähden hyvin 
kaukana.  



• Neuvoston jäsenten kilometrikorvaukset: sihteeri vie asiaa 
eteenpäin. Osallistujilla kierrätetty nimilista, johon merkkasivat 
myös kilometrit ylös.  
 

8. Ilmoitusasiat 

• Sosiaalijohtaja kertonut, että sosiaalitoimi saanut vain vähän 
tietoa vuodeosaston sulkemiseen ja kotisairaalan perustamiseen 
liittyen.  

 

9. Lausunto/kannanotto koskien vuodeosaston lakkauttamista 

• Kunnanhallitus pyytänyt kunnan vaikuttamistoimielimiltä 
kannanottoa/lausuntoa koskien vuodeosaston lakkauttamista. 
Lausunto kunnanhallitukselle  

• Neuvoston jäsen tiedustellut Sallan kotisairaalan toiminnasta: 
kauemmas kyliin ei yöaikaista kotisairaalaan hoitoa. 

• Keskustelua P-niemen vuodeosaston käyttöasteesta: ollut Onnelaan 
jonottajia, sekä potilaita toisista kunnista, ns. ”osastolle 
kuulumattomia potilaita”.  Pohdittu sosiaalipalveluiden roolia 
kokonaisuudessa: mahdollisuuksia lisätä tehostetun 
palveluasumisen paikkoja?  

• Lausunnon laatiminen: 

• Eläkeliiton Pelkosenniemen yhdistys ry laatinut 24.11. 
lausunnon kunnanhallitukselle ja -valtuustolle: tästä pohjaa 
vanhusneuvoston lausuntoon:  

• Neuvoston lausunnon painopiste: vuodeosasto halutaan 
säilyttää. ehdotus, millä muotoa olisi mahdollista säilyttää 
vuodeosasto, ns. mitä ”myydään” vaihtoehtona:  

• turvattomuus yksin ollessa iso ongelma 

• sosiaalitoimen tulee kehittyä rinnalla, jos kotisairaala 
perustetaan 

• Sosiaalijohtaja: lähipalveluiden merkityksen 
korostaminen 

• Markus Lohi (kansanedustaja) antanut lausunnon: 
muutoksia ei ole syytä tehdä nyt, siirtymävaihe 3 vuotta  

• Ennalta-arvaamattomuus nyt pandemia-aikana: osaston 
mahdollinen kriisivalmius  



• Ehdotettu, että kootaan neuvostosta pieni ryhmä, joka 
valmistelee lausunnon:  

• Sovittu, että Vesa-Pekka laatii lausunnon, jonka lähettää 
osallistujille sähköpostilla kommentoitavaksi. Lausunto 
torstaihin 2.12. mennessä kunnanhallitukselle.   

 

10. Seuraava kokous vko 2, päivä tarkentuu myöhemmin 

 

11. Kokous päättyi klo 15.15.  
 
 
 
 
Pentti Rautiainen   Saija Reijo 
vanhusneuvoston puheenjohtaja   sihteeri 


