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Vanhusneuvoston kokous  
 

Aika:  6.9.2017 klo 17-19.30 
 

Paikka:  Elinkaaritalo, Kuumaniemenkatu 2D 
 
Läsnä:  Rainer Wahlsten, Sirkka Ruoho, Helena Alatarvas, Arvo laine, Tarja Helle, Lea 

Tohmola, Erkki Ahvonen, Kauko Pääkkö, Päivi Piisilä 
 
 

1) Kokouksen avaus 
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja Päivi Piisilä avasi kokouksen. Kyseessä oli uuden 
vanhusneuvoston ensimmäinen kokous. Uusi vanhusneuvosto esittäytyi.  
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista. Luettiin edellinen 
kokousmuistio, joka hyväksyttiin. 
 

2) Järjestäytyminen ja yleiset asiat 
Valittiin uudelle vanhusneuvostolle puheenjohtajaksi Rainer Wahlsten ja varapuheenjohtajaksi 
Erkki Ahvonen. Sihteerinä kokouksissa toimii Kemijärven vanhusneuvoston toimintasäännön 
mukaan hoiva- ja hoitotyönjohtaja. Sovittiin, ettei pöytäkirjantarkistajia tarvita, koska puheen 
johtaja tarkistaa muistion ja se hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 
 

3) Uuden vanhusneuvoston perehdytys 
Käytiin läpi vanhusneuvoston säännöt, jotka todettiin vanhentuneiksi ja vaativat täten 
päivittämistä. Käytiin läpi päivittämistä vaativat kohdat. Sovittiin, että hoiva- ja hoitotyönjohtaja 
vie esityksen hyvinvointilautakuntaan toimintasääntöjen päivittämisestä. 
 
Edellisessä vanhusneuvostossa on ollut eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen edustajista 
kaupunginhallituksen nimeämät 7 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä. Lisäksi 
kaupunginhallituksesta, sosiaali- ja terveyslautakunnasta, sivistyslautakunnasta ja teknisestä 
lautakunnasta on ollut puhe- ja läsnäolo-oikeudelliset edustajat ja henkilökohtaiset 
varajäsenet vanhusneuvostossa.  
 
Uuden hallintosäännön mukaan (1.6.2017) vanhusneuvostossa on 5 jäsentä ja 5 varajäsentä, 
kaupunginhallituksen ja lautakuntien edustajat puuttuvat. Vanhusneuvosto esittää, että myös 
jatkossa asioiden ripeän läpimenon takaamiseksi tulisi vanhusneuvostoon nimetä myös 
kaupunginhallituksen, hyvinvointilautakunnan ja teknisen lautakunnan edustajat. Hoiva- ja 
hoitotyönjohtaja vie asiaa eteenpäin. 
 
Vanhusneuvostolle toivotaan omaa määrärahaa. Selvitellään saadaanko määräraha 
sisällytettyä budjettiin. 
 
Vanhusneuvoston jäsenille jaettiin perustietolomakkeet täytettäväksi. Täytettyjen lomakkeiden 
palautus hoiva- ja hoitotyönjohtajalle. 
 
Sovittiin, että kokouskutsut ja muistiot lähetetään sähköpostitse. Lisäksi muistiot tallennetaan 
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kaupungin nettisivuille, Kemijärven vanhusneuvoston alle. 
 
 

4) Vanhusneuvoston suunnitelma syksylle 
Käytiin läpi vuoden 2017 toimintasuunnitelma. Edellisen vanhusneuvoston puheenjohtajan 
Helena Alatarvaan mukaan kohta 7, tutustuminen Sodankylän vanhusneuvostoon ja 
Sodankylän palvelusetelin toimivuuteen, ei ole toteutunut Sodankylän vanhusneuvoston 
toiminnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi. 
 
Kohta 3:n mukaan vanhusneuvosto osallistuu ikäihmisten palveluiden kehittämiseen ja siihen 
liittyvään keskusteluun ja palveluja koskevien asioiden valmisteluun. Helena A. totesi, että 
vanhusneuvostoa ei ole kuultu missään vaiheessa mm. Puistolan liikkeenluovutuskaupasta 
Attendolle,. 
 
Keskusteltiin vanhustenviikon ohjelmasta. Vanhustenviikko on 1.-8.10.2017. Teemana on 
Ikäpolvet yhdessä – juurensa tuntien, tosiaan tukien. Viikon suojelijana on tasavallan 
presidentti. Vanhustenpäivä ja –viikko on osa Suomi 100-vuotisjuhlaohjelmaa. Hoiva- ja 
hoitotyönjohtaja on ollut yhteydessä seurakuntaan, diakonissa Riitta Pitkäseen asian tiimoilta 
ja seurakunta on mielellään mukana ohjelman suunnittelussa.  
 
Sovittiin, että perustetaan työryhmä, joka alkaa suunnittelemaan ohjelmaa. Työryhmään 
nimettiin Rainer Wahlsten, Helena Alatarvas, Sirkka Ruoho ja Päivi Piisilä. Työryhmä 
kokoontuu 12.9 klo 17 Elinkaaritalolla. 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sovittiin laadittavaksi seuraavassa kokouksessa. 
 

5) Ajankohtaista ikäihmisten palveluissa 
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja kertoi mitä ajankohtaista on tapahtumassa ikäihmisten palveluissa, 
mm. soteuudistuksesta, maakuntamallista ja niiden aiheuttamista valmistelutoimenpiteistä 
kunnissa. Kemijärven kaupunki on mukana Toimiva kotihoitohankkeessa, jonka kautta uusia, 
yhtenäisiä toimintamalleja ja palvelujen perusteita ja kriteereitä viedään kuntiin, mm. 
kotihoidon myöntämisen perusteet, omaishoidon tuen ja palveluasumisen kriteerit. Hankkeen 
kautta kehitetään ikäihmisten palveluohjausta ja –neuvontaa, jotta palveluntarvitsija saa 
oikean avun mahdollisimman oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. 
 
Kotona asumista tuetaan ja Kemijärvelläkin on lisätty henkilöstöresursseja kotihoitoon. 
Yöpartiotoimintaa on vahvistettu syyskuun alusta alkaen toisella yöhoitajalla. 
Turvapuhelinhälytykset ohjautuvat jatkossa kotihoidon työntekijöille.  
Laitoshoitoa puretaan yhdistämällä Lapponian kaksi vuodeosasto yhdeksi vuodeosastoksi. 
Vuodeosastoilla on useita ryhmäkotipaikkaa odottavaa ja Esperin tehostetun 
asumispalveluyksikön valmistumisen ja toiminnan aloittamisen myötä saadaan odottajat 
vuodeosastoilta siirrettyä laitoshoidosta keveämpään asumisratkaisuun. 
 
Palvelusetelin valmistelu etenee ja sitä esitetään otettavaksi käyttöön tehostettuun 
palveluasumiseen, kun palveluntarjoajia on nyt useampia. Puistolan ryhmäkoti on siirtymässä 
Attendolle todennäköisesti ensi vuoden alusta. 
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Lisäksi perhehoidon mahdollisuuksia ja kiinnostusta Kemijärvellä ryhdytään kartoittamaan 
syksyn aikana. Tiedottamista aiheesta on tulossa. 
 
Omaishoitajien terveystarkastuksia on lähdetty nyt syksyllä toteuttamaan, ensi vuonna alkavat 
lisäksi omaishoitajien valmennukset. 
 
Tilamuutoksia suunnitellaan, sotepalvelut pyritään keskittämään Sairaala Lapponiaan. 
 

6) Muut asiat 
Keskusteltiin penkkien puuttumisesta katujen varrelta. Jo viime vuonna edellisen 
vanhusneuvoston puheenjohtaja Helena Alatarvas oli yrittänyt viedä asiaa sinnikkäästi 
eteenpäin, mutta ei ollut saanut useasta yrittämisestä huolimatta tekniseltä osastolta kiinni 
työntekijää, joka vastaa k.o asiasta. Helena A. oli sitten lähettänyt kirjeen aiheesta, mutta 
asiaan ei ole tullut parannusta. 
 
Sovittiin, että Rainer Wahlsten ja Kauko Pääkkö tekevät kartoituksen penkkien tarpeesta 
keskustan alueelle ensi viikon keskiviikkona ja sen jälkeen Rainer W. ottaa yhteyttä teknisen 
osastoon. 
 
Lisäksi keskusteluun nousi nuorison holtiton pyöräily, joka koetaan turvallisuusriskiksi 
kanssaihmisten keskuudessa. Sovittiin, että Sirkka Ruoho on asian tiimoilta yhteydessä 
koulujen rehtoreihin, josko sitä kautta viestiä nuorille ja tilannetta rauhoitettua. 
 

7) Seuraava kokous sovittiin to 30.11.2017 klo 17 
 

8) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


