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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
Aika:   Tiistai 28.8.2018 klo 17-19.20 
 
Paikka: Hyvinvointikeskus Lapponia / Kotihoito (ent. os 2), Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi 
 
Läsnä: Rainer Wahlstén (pj), Erkki Ahvonen, Helena Alatarvas, Arvo Laine, Kirsti Ojala, Sirkka Ruoho, 
 Anne Pörhö (sihteeri) 
 
 
 
Muistio 
 
 
 

1) KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 
2) ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

Asialista hyväksyttiin. 
 

3) EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
Puheenjohtaja luki edellisen kokouksen (5.6.2018) pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin pienin 
korjauksin; kohta 8. Ajankohtaista ikäihmisten palveluissa: Attendo Puistolan uusi kiinteistö valmistunee 
tammikuussa 2019, ei 2018.  
 

4) PALAUTTEET KOULUTUSTILAISUUKSISTA / VIERAILUISTA 
 
- Järjestö- ja seurakuntayhteistyötilaisuus on ollut Rovaniemellä 13.6.2018 klo 13-15.30. Osallistujina 
Helena Alatarvas, Sirkka Ruoho ja Rainer Wahlstén. Tilaisuudessa käyty laajaa keskustelua 
kotihoidosta, kotihoidon kehittämisestä sekä ikäkausien ns. nivelkohtien huomioimisesta opittujen 
asioiden siirtymisessä vrt. terveyden edistäminen vauvasta vaariin –ajatuksella.  
- Vanhustyön keskusliiton Lapin alueen korjausneuvoja Ari Viippola on pitänyt infotilaisuuden 28.8.2018 
klo 12-13.30 Kemijärven Kulttuurikämpällä, paikalla ollut noin 15 henkilöä. Infotilaisuus koettiin 
tarpeelliseksi ja ehdotettiin korjausneuvontatilaisuutta pidettäväksi paikkakunnalla säännöllisesti. 
Ideoitiin, miten mm. kaupungin eri toimipisteissä voitaisiin jakaa tietoa mahdollisuudesta saada ilmaista 
korjausneuvontaa ko. korjausneuvojan kautta. 
 

 
5) TULEVAT TAPAHTUMAT 

 
- Toimiva kotihoito Lappiin –hankkeen tulosseminaari on 4.9.2018 klo 8.30-15, osallistuminen joko 

Rovaniemellä Lapin yliopistolla tai etäyhteyksin (Hyvinvointikeskus Lapponia, iso kokoushuone), 
vanhusneuvoston jäseniä pyrkii osallistumaan ko. tilaisuuteen etäyhteyden kautta Lapponiassa. 

- Vanhusten viikkoa vietetään 8.-14.10.2018 ja Senioreiden Hyvinvointi messut on tarkoitus pitää 
10.10.2018 klo 10-16 Kulttuurikämpällä sekä Karaokelaulutilaisuus 12.10. VPK:lla. 
Vanhustenviikon teemana on ”Iloa toimeliaisuudesta”. Vanhusneuvostoa nyt pyydetään mukaan 
suunnittelemaan Senioreiden Hyvinvointimessuja, seuraava suunnittelukokous on 30.8.2018 klo 14 
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kotihoidon kokoushuoneessa. Sovittiin, että Wahlstén ja Alatarvas osallistuvat ko. 
suunnittelukokoukseen. 

- Vanhusneuvostopäivän kokoustapaaminen on Helsingissä 7.marraskuuta 2018. Päätettiin, ettei 
osallistuta Helsingissä tilaisuuteen. 

- On tullut alustavaa tietoa Maakunnan vanhusneuvostojen videopalaverista 30.10.2018 klo 13-15. 
Odotetaan vielä tarkempaa tietoa ko. palaverista. 

- Maakunnallisten vaikuttamistoimielinten orientaatiokokous pidetään 7.-8.9.2018, johon on kutsuttu 
vanhusneuvoston puheenjohtajaa/varapuheenjohtajaa, Wahlstén osallistuu kokoukseen. 
 

 
6) AJANKOHTAISTA IKÄIHMISTEN PALVELUISSA 

 
- Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut myönteisen kannan saamaansa tiedusteluun toteuttaa 

maksuton pneumokokkirokotus Suomen sotaveteraaneille. Ministeriön näkemyksen mukaan 
kunnat voivat tarjota maksuttoman rokotuksen veteraaneille. Maksuttomaan 
pneumokokkirokotukseen ovat oikeutettuja kaikki Suomessa asuvat, Suomen 
sotaveteraanitunnuksen omaavat henkilöt. Kunnat toteuttavat rokotukset oman palveluprosessinsa 
mukaisesti. Sotaveteraaniliitto tiedottaa asiasta jäsenistöään vuoden 2018 aikana. Tämä asia on 
myös Kemijärvellä etenemässä. 

- Kemijärvi lähtenyt mukaan Lapin terveyskeskusvalmennukseen, minkä tarkoituksena on 
yhteistyössä kehittäjäasiakkaiden kanssa valmentaa terveyskeskuksia asiakaslähtöiseen 
toimintaan ja tuoda sitä kautta kilpailukykyä julkisille terveyskeskuksille. Täällä Kemijärvellä on juuri 
meneillään kehittäjäasiakkaiden rekrytointi. 

- Roidu – asiakastyytyväisyyspalvelukyselyn kautta tullut sekä rakentavaa palautetta että kiitosta 
palveluista. Palautteita käsitellään sekä jatkotyöstetään mm. yksikkökohtaisissa palavereissa. 

- Kulunut kesä ollut poikkeuksellisen kuuma ja siitä johtuen suunnitellaan toimia seuraavia kesiä 
ajatellen. 
 

7) MUUT ASIAT 
 
- Keskusteltu laajasti vanhusneuvoston roolista ja vaikuttavuudesta mm. päätöksenteon yhteydessä 

sekä ikääntyneiden palveluiden riittävyydestä ja laadusta.  
- Vanhusneuvostolle tullut kutsu hakea Ikäinstituutin kautta tulleeseen  Voimaa vanhuuteen –

iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan. Ohjelmaan haetaan erillisen hakuprosessin kautta, hakuaika 
1.9.-30.11.2018. Ohjelmaan valitut kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmen vuoden maksuttoman 
mentoroinnin, runsaasti koulutuksia, ja materiaalia hyvien terveysliikuntakäytäntöjen käyttöönottoon 
sekä lisäksi Voimaa vanhuuteen –oppimisverkoston. Tämän ohjelman tarkoituksena on löytää 
kunnissa liikuntapalvelujen ulkopuolella olevat iäkkäät ja lisätä heille eri liikuntamuotoja, joilla on 
mm. alkavia toimintakyvyn ongelmia. Vanhusneuvosto pitää tärkeänä ohjelmaan hakeutumista, 
koska tarvetta ko. ohjelmaan on. 
 

 
8) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:20. 
 


