
Pelkosenniemen vanhusneuvosto 17.1.2018

VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS 

TOIMINTASUUNNITELMA 2017/toteutuminen
( Pohjana vuoden 2017 suunnitelma ja fontilla arvio toteutumisesta)
Vanhusneuvosto on Pelkosenniemen kunnan ja sen alueella asuvien ikäihmisten ja heitä 
edustavien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin. Se toimii kunnanhallituksen alaisena 
neuvostona.Vuosi 2017 oli Pelkosenniemen vanhusneuvoston 8. toimintavuosi ja kolmas 
lakisääteinen toimintavuosi.
Valtuuskauden vaihtuessa kesällä 2017 kokoonpano muuttui.

Vanhusneuvosto alkuvuosi 2017
Varsinainen jäsenet Varajäsen
Marja-Liisa Oinaspj. Eläkeliitto Kirsti Pelkonen Eläkeliitto
Heikki Honkanen Veteraanit Aino Kulpakko Veteraanijärjestö
Kari Keto Kunnanhallitus Ahti Isojärvi Kunnanhallitus
Pirjo Alatalo Seurakunta Sonja Tervo Seurakunta

Sihteeri Anita Lindqvist Palvelukodin johtaja

Vanhusneuvosto 2017 -2021 (Khall 24.07.2017 § 210)

Varsinainen jäsenet Varajäsen
Marja-Liisa Oinas, pj Eläkeliitto Kirsti Pelkonen Eläkeliitto
Heikki Honkanen Eläkeliitto
Hilkka Lehtola Eläkeliitto
Marja-Liisa (Maisa) Perälä Eläkeliitto
Vesa-Pekka Dickmam, vpj. Veteraanijärjestö Aino Kulpakko Veteraanijärjestö

Kunnanhallituksen edustaja Annika Kostamo
Sihteeri Päivi Poikajärvi, sosiaalipalvelusihteeri

Kokoukset
Vanhusneuvosto on pitänyt vuoden 2017 neljä kokousta(12.1., 23.2., 2.10. ja 28.11.) 

Toiminta
Vanhusneuvostoa Pelkosenniemen liikennetyöryhmässä on edustanut puheenjohtaja, 
samoin  hänet on nimetty uuden koulun suunniteluryhmään.
Vuonna 2017 Vanhusneuvosto toimi ikääntyneen väestön osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien puolesta puhujana. Se ylläpiti vuorovaikutusta koti- ja 
laitoshoidossa olevien vanhusten ja omaisten hyvää elämää edistävien tuki- ja 
edunvalvontajärjestöjen kanssa sekä teki yhteistyötä kunnassa toimivien vanhusjärjestöjen
ja vanhustyötä tekevien yhteisöjen kanssa. Yhdistysten (SPR ja Eläkeliitto, Penuel ry) 
auttava vapaaehtoistyö on tuonut iloa monelle apua tarvitsevalle. Samalla se on lisännyt 
auttajien yhteisöllisyyttä.

Sote
Kunnallisen vanhusneuvoston toiminta turvattava tulevassa SOTE:ssa ja. maakunnalliseen/ 
alueelliseen vanhusneuvostoon on nimettävä  jokaisen kunnan vanhusneuvoston edustaja.  
Vanhusneuvosto on otettava aktiivisesti mukaan sote-palvelujärjestelmän rakentamiseen siten, 
että kokonaisvaltaiset hyvinvointipalvelut ovat jatkossakin jokaisen kuntalaisen saatavilla  
Pelkosenniemellä. Kuntapäättäjien tehtävä on huolehtia kuntalaistensa kokonaisvaltaisesta 



hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja yhteisyyden tunteesta, joka ennalta ehkäisevänä toimintona 
pitkällä aikavälillä tulee pienentämään sosiaali- ja terveyspuolen menoja.
Vanhusneuvosto näkee tarpeellisena, että Pelkosenniemen kunta on mukana Toimiva kotihoito-
hankkeessa.

Toteutuminen
Edellä kuvatut toimenpiteet ovat vielä vaiheessa, joten niiden toteutumista pitää tarkkaan seurata ja vaatia.
Mikä on on kunnan vapaa-aikaohjaajan toimenkuva jatkossa? Vanhusväestö on kokenut hänen toimintansa erittäin 
tärkeäksi fyysisen ja sosiaalisen viereyden ylläpitäjänä.

”Ikäneuvola” ei ole toteutunut, vaikka se on uudessa kuntastrategiassa. Sen eteen on jatkossakin työskenneltävä.
Toimiva kotihoito-hanke jatkuu.

 Peruspalvelut
Vanhusneuvoston edellyttää, että  ikäihmisten tarvitsemat peruspalvelut säilyvät 
Pelkosenniemellä. 

Toteutuminen:
Tällä hetkellä vielä toimii, seurattava.

 Asuminen
Neuvosto edellyttää, että asumiseen liittyvissä näkökohdissa, rakentamisessa ja sijoittamisessa 
otetaan  tavoitteeksi itsenäinen kotona asuminen ja sen tukeminen.  

·1 Omaishoitajien tukeminen
Toteutuminen: Omaishoitajat ovat nyt lakisääteisten terveystarkastusten piirissä. 

·2 Ikääntymiseen liittyvien sosiaalietuuksista tiedottaminen
Toteutuminen:Ikääntymiseen liittyvien sosiaalietuuksista tiedottaminen kaipaa parantamista,  

·3 Digitaalipalvelujen käytön opastaminen
T:Digitaalipalvelujen käytön opastaminen on jäänyt Eläkeliiton ja DigimpiLappi-hankkeen varaan.

·4 Asioinnin ja liikkumisen mahdollistaminen myös liikunta-apuvälineitä ja pyörätuolia 
käyttäville
T:Missä vaiheessa on asioinnin ja liikkumisen mahdollistaminen liikunta-apuvälineitä käyttävien kohdalla? 
Inva-auto kotipalveluun? 

Fyysinen ja henkinen vireys
·5 Vanhusväestölle suunnattujen eritasoisten ohjattujen liikuntahetkien- ja ryhmien tarjonta 

on edelleen turvattava. Vanhusten päivätoiminnan toivotaan jatkuvan.
·6 Toteutuminen:

Toteutunut hyvin, päivätoiminta jatkuu. Vanhusväestölle suunnattujen eri tasoisten ohjattujen 
liikuntahetkien- ja ryhmien tarjonta on toteutunut hyvin. Kuntosalivuorot, vesiliikuntaryhmä uimahalli 
Poukamassa Kemijärvellä, erilaiset liikuntatempaukset ja liikuntaaktiviteetit saavat kiitosta.
Toimintapisteen päivätoiminta saa myös kiitosta.

·7 Kansalaisopiston toiminta on turvattava Pelkosenniemen vanhusväestön harrastus- ja 
opintotoiminnan tarjoajana. Kirjastopalvelut säilytettävä.  

·8 Toteutuminen:Kansalaisopiston tarjonta hyvä. Kirjasto väliaikaisissa tiloissa. Kummastakin on pidettävä 
huolta. Kansalaisopisto on tarjonnut Pelkosenniemen vanhusväestölle monipuolista harrastus- ja 
opintokursseja sekä Ikääntyvien yliopiston videoluentoja.

·9 Neuvosto valmistelee vanhustenviikolle ohjelmaa eri yhteistyötahojen kanssa.
Toteutuminen: Toteutunut



Taloudelliset resurssit 
Vanhusneuvoston toimintaan on varattava määräraha kokouksia ja koulutuksia varten kunnan 
hallintosäännön mukaisesesti.
Toteutuminen:

Toteutunut, Uuden vanhusneuvoston 4 jäsentä osallistui syyskuussa vanhusneuvostokoulutkseen Rovaniemellä
Tiedotus
Vanhusneuvosto tiedottaa toiminnastaan kunnan kotisivuilla, toimintakalenterilla (2 kpl/vuosi) 
sekä muilla tavoin.
Toteutuminen:

Toteutui, Tämä ei riitä, joten neuvoston tunnettavuutta on jatkossa eri keinoin lisättävä tiedottamisella. 

Kokoukset
Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään 3 kertaa vuoden 2016 aikana ja osallistuu. Keväällä 
kuntavaalien jälkeen valitaan uudet vanhusneuvoston jäsenet.
Toteutuminen:

Toteutui, neljä kokousta

Vanhusneuvoston kokee, että heitä ole aina kuultu tai sille ei ole annettu 
vaikuttamismahdollisuutta kunnan eri toimialojen ikäihmisiä koskevien asioiden päätösten 
valmistelussa


