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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 Aika:  keskiviikko 19.1.2022 klo 9-11  
 
 Paikka:  etänä, Teams  
 
 Kutsutut: Ritva Kivelä  Sodankylän Eläkeläiset ry 
  Markku Lehtinen Sodankylän Rintamaveteraanit ry 
  Sisko Kiuru  Sodankylän Vanhustenkotiyhdistys 
  Lea Aikio  Eläkeliitto Sodankylän yhdistys ry 
  Pekka J. Heikkilä Sodankylän Sotaveteraanit ry 
  Eila Kivioja  kunnanhallituksen edustaja 
  Marja Kiuru  perusturvalautakunnan edustaja 
  Riitta Hokkanen sivistyslautakunnan edustaja 
  Alpo Lakkala  teknisenlautakunnan edustaja 
  Maaret Siikaluoma vs. ikäihmisten palvelujohtaja 
  Anitta Mikkola projektipäällikkö  
  
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Riitta Hokkanen avasi tilaisuuden ja toivotti läsnäolleet ter-
vetulleiksi.  
 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
Kokouksen puheenjohtajana toimii vanhusneuvoston puheenjohtaja Riitta Hokkanen ja sih-
teerinä toimii kokouksen alussa projektipäällikkö Anitta Mikkola ja vs. vanhustyönjohtaja Maa-
ret Siikaluoman saavuttua paikalle jatkaa hän sihteerinä. 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Kivioja ja Marja Kiuru, he toimivat tarvittaessa myös ään-
tenlaskijoina. 
 

3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokouksesta on ilmoitettu varsinaisille ja varajäsenille sähköpostilla 5.1.2022. 
 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Lisättiin asialistalle: 
- Kohta 5 ”Edellisen kokouksen pöytäkirjan asiat” ja muut pykälät alkavat kohdasta 6.  

- Kohtaan ”muut asiat” lisättiin Yhdessä ikääntyen, hyvinvointia edistävä asuminen Sodan-
kylässä -hankeen tilannekatsaus. 
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5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN ASIAT 
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 
Todettiin, että vanhusneuvoston lautakuntien edustajat vievät vanhusneuvoston terveisiä lau-
takuntiin. Edellisestä kokouksesta terveisinä viedään kohdan 6 Ikäihmisten palveluiden tilan-
nekatsauksen tiedoksi lautakuntiin. 
 

6. PÄÄTÖSASIAT 
 
Valtuustokauden 2022-2025 hyvinvointisuunnitelman laatiminen ikäihmisten palveluihin 

Perusturvalautakunnalle esitetään perustettavaksi (19.1.2021) työryhmää laatimaan val-
tuustokauden hyvinvointisuunnitelmaa ikäihmisten palveluihin. Suunnitelma on lakisää-
teinen ja se tulee hyväksyä valtuustossa.  
 
Suunnitelman laatimista on valmisteltu ikäihmisten palveluissa laatimalla pitkän tähtäi-
men suunnitelma vuoteen 2040 saakka sekä kotihoidon apulaisosastonhoitaja Sini Vei-
kanmaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä tekemässä selvitys-
työssä kartoittamalla ikäihmisten palvelujen painopiste- ja kehittämiskohteet. Lisäksi 
suunnitelman laadinnassa hyödynnetään Yhdessä ikääntyen, hyvinvointia edistävä asu-
minen Sodankylässä -hankkeen ja kunnan hyvinvointisuunnitelman laadinnassa pidetty-
jen työpajojen tuotoksia. 
 
Vanhusneuvosto nimeää edustajan työryhmän jäseneksi valmiiksi ja päätös astuu voi-
maan, mikäli perusturvalautakunta päättää kokouksessaan perustaa työryhmän suunni-
telman tekemisen tueksi. 
 
Päätös: 
Mikäli työryhmä perustetaan, vanhusneuvoston edustajana toimii Riitta Hokkanen. 
 
Tämän kohdan jälkeen Maaret Siikaluoma jatkaa kokouksen sihteerinä klo 9.25. 
 

 
7. IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TILANNEKATSAUS 

Tilannetta esitteli vs. ikäihmisten palvelujohtaja Maaret Siikaluoma. 
- Koronatilanne vaikuttanut heikentyneesti työntekijätilanteeseen karanteenien ja eristysten 

vuoksi. Tähän mennessä tilanteista on kuitenkin selvitty työntekijöiden joustavuudella. 
- Riskiryhmäläisten ja ikäihmisten rokotuskattavuus on hyvä mutta edelleen kehotetaan jo-

kaista hakemaan tehosterokote jos sitä ei ole vielä saatu. 

 
8. VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN 

- Toimintasääntöjä on päivitetty viimeksi vuonna 2013 mutta tuolloin sääntöjä ei ole käsitelty 
perusturvalautakunnassa. Edellinen perusturvalautakunnassa käsitelty toimintasääntö on 
vuodelta 2001. 

- Käyty läpi toimintasääntö ja esitetty korjattavaksi/lisättäväksi lautakuntien edustukset sekä 
tieto varajäsenistä. Vs. ikäihmisten palvelujohtaja päivittää toimintasäännöt ja vie perus-
turvalautakuntaan käsiteltäväksi. 
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- Lisäksi vanhusneuvoston jäsenet pyytäneet listausta jäsenistä sekä yhteystiedot jaetta-
vaksi. Vs. ikäihmisten palvelujohtaja välittää kaikille jäsenille ja varajäsenille listauksen jä-
senistä sekä sähköpostiosoitteet, puhelinnumeroja ei ole kerätty. 

 
9. STM:N KYSELY VANHUSNEUVOSTOILLE IÄKKÄIDEN TOIMINTAKYVYN EDISTÄMI-

SESTÄ 

STM:stä on saapunut kysely, joka on tarkoitettu kuntien vanhusneuvostojen vastatta-
vaksi. Kysymyksillä kartoitetaan keinoja edistää iäkkäiden toimintakykyä, joka on olen-
naista päivittäisessä elämässä toimimisen kannalta.  Vastausaikaa on ma 31.1. 
saakka. 
 
Vastauksia tullaan käyttämään poikkihallinnollisen Ikäohjelman suuntaamisessa ja iäk-
käiden laatusuosituksen valmistelussa. Ikäohjelma tähtää siihen, että yhteiskunnassa 
varaudutaan väestön vanhenemiseen sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. 
 

Vanhusneuvosto yhdessä vastasi kyselyyn kokouksen aikana. 
 

 
10. MUUT ASIAT 

Tiedoksi ”Yhdessä ikääntyen, hyvinvointia edistävä asuminen Sodankylässä” -hankkeen tilan-
teesta: 

- Kyläkäynnit jatkuvat keväällä, suunniteltu Luostolle, Jeesiöön ja Rajalaan. 
- osallistutaan valtuustokauden Ikäihmisten palvelujen suunnitelman laadintaan, suun-

nitelman tekemistä varten on pyydetty, että lautakunta nimeää työryhmän valmiste-
lutyöhön ja suunnitelma tullaan käsittelemään vanhusneuvostossa ja perusturvalau-
takunnassa sekä viedään hyväksyttäväksi valtuustoon.  

- VKY:n omistamat rakennukset ovat siirtyneet kunnan omistukseen 1.1.2022 alkaen. 
Tällä hetkellä valmistellaan Vasantien ja Kylälaakson siirtämistä Asentopuulaakille. 
Rakennuksille tehdään kehittämissuunnitelmat kevään aikana. 

- Kylälaakson alueen ikäihmisten tarpeet huomioiva maankäytön yleissuunnitelmaa ol-
laan laatimassa. Siihen liittyen on kuntalaisille meneillään kysely 24.1.2022 saakka. 
19.1.2022 on sekä sidosryhmätapaaminen että avoin yleisötilaisuus, molemmat jär-
jestetään etänä. Riitta Hokkaselle on kutsu sidosryhmätapaamiseen ja muut ovat 
tervetulleita yleisötilaisuuteen. 

 
 

11.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Kokous päättyi klo 11.14. 
 
Pöytäkirja sovittiin hyväksyttävän sähköisesti. Seuraava kokous keskiviikkona 16.3. klo 9-11. 
Mikäli läsnäolokokous onnistuu, kokoustilana kunnanvirastolla kunnanhallituksen huone. Jos 
koronatilanne ei salli läsnäolokokousta, pidetään kokous Teamsin kautta.  
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___________________________  _____________________________ 
puheenjohtaja Riitta Hokkanen  sihteeri Maaret Siikaluoma 
 
 
 
 
___________________________  ______________________________ 
pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 
Eila Kivioja    Marja Kiuru 
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