
 

 

1 
 

16.10.2018 
 
 

 

Kemijärven kaupunki 
PL 5 
FI-98100 Kemijärvi 
FINLAND 

KEMIJARVI .F I  

 
 

 

 

 

 
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
Aika:   Tiistai 2.10.2018 klo 17 
 
Paikka: Hyvinvointikeskus Lapponia / Kotihoito (ent. os 2), Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi 
 
Läsnä: Rainer Wahlstén (pj), Erkki Ahvonen, Helena Alatarvas, Jarkko Kotilaine, Arvo Laine,  
 Kirsti Ojala, Anne Pörhö (sihteeri) 
 
 
 
Muistio 
 
 

1) KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 
2) ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

Asialista hyväksyttiin. 
 

3) EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
Puheenjohtaja luki edellisen kokouksen (28.8.2018) pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

4) PALAUTTEET KOULUTUSTILAISUUKSISTA / VIERAILUISTA 
 
-   Toimiva kotihoito Lappiin –hankkeen tulosseminaarin terveiset päivältä 4.9.2018. Tulosseminaarissa 
esitettyjen asioiden johdosta voitiin todeta, että paljon erilaisia kokeiluja on kotihoidossa tehty ja osa 
kokeiluista vaikutti käyttökelpoisilta, mm. Päivystys pirtissä, kuntouttava arviointijakso ja ennakoiva 
kotiutuminen. Myös esitelty ”Kotihoidon huoneentaulu” kertoo, mitä hyvä kotihoito on ja miten hyvää 
kotihoitoa toteutetaan. Tulosseminaariesittelystä heräsi kysymys, miten nyt varmistetaan että hyvät 
käytännöt saadaan juurrutettua kotihoitoon toimivaksi työtavaksi. Pohdittiin, voiko vanhusneuvoston 
kautta ottaa kantaa toimivien menetelmien käyttöönottoon. Laajaa keskustelua käytiin myös 
ikäpoliittisen ohjelman laadinnan tarpeellisuudesta, jolloin ohjelmaan olisi kirjattu mm. kunnan 
ydintehtävää vanhuspalveluissa sekä yksityisen toimijuuden ja 4. sektorin merkitystä palveluissa. 
Todettiin ikäpoliittisen ohjelman merkityksen korostuvan ikärakenteen muuttuessa sekä luovan 
yhteneväisyyttä toiminnoissa. 
 
- Maakunnallisten vaikuttamistoimielinten orientaatiokokousterveiset ajalta 7.-8.9.2018. 

Vanhusneuvostosta ei päästy osallistumaan kokoukseen, joten kokousterveiset saadaan 
sähköpostitse myöhemmin. 

 
5) TULEVAT TAPAHTUMAT 

 
- Vanhusten viikko 8.-14.10.2018 ja Senioreiden Hyvinvointi messut 10.10.2018 klo 10-16 

Kulttuurikämpällä sekä Karaokelaulutilaisuus 12.10. VPK:lla. Viikon ja messujen suunnittelutyö 
koettu hyväksi ja antoisaksi. Toivotaan runsasta osallistumista. 
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- 30.10.2018 klo 13-15 Maakunnan vanhusneuvostojen videopalaveri, kutsu tullut projektipäällikkö 
Lahja Harjulta, palaveri järjestetään yhdessä muutosagentti Johanna Lohtanderin kanssa 
maakunnan vanhusneuvostoille. Paikkana Lapponian iso kokoushuone. 
 

 
6) AJANKOHTAISTA IKÄIHMISTEN PALVELUISSA 

- Kuuman kesän aiheuttamana kaupungin tekninen puoli on aloittanut Lapponian joidenkin potilas- ja 
asiakastilojen kartoittamisen ilman viilennystä varten. 

- Esperi Kiekerön uutena palvelupäällikkönä työskentelee nyt Heli Sieppi. 
 

 
7) MUUT ASIAT 

- Keskustelua herättivät kokemukset erikoissairaanhoitoon pääsyn vaikeudesta sekä joidenkin 
määräaikaiskontrollien siirtymisestä esim. aikaisemman 1 vuoden sijasta esim. kahteen vuoteen. 
Myös kokonaisvaltaisesti asioiden huomioon ottaminen mm. lääkärin vastaanotolla koetaan 
tärkeäksi, jotta vältytään useammalta käynniltä. Koettiin terveyskeskusvalmennuksen tulleen 
oikeaan aikaan, jonka tavoitteena on mm. asiakaspalvelun parantaminen.  

- Käytiin läpi alustavia aiheita toiminnallisiksi tavoitteiksi Ikäihmisten palveluiden osalta, joissa mm. 
varhaisen vaiheen toimenpiteet koettiin hyvin tärkeiksi. Vanhusneuvosto toivoo pääsevänsä 
mukaan tavoitteiden asetteluun, joten seuraava vanhusneuvoston kokous pidetään 
mahdollisimman pian. 

- Jarkko Kotilaine selvensi lehtikirjoittelua. 
- Seuraava vanhusneuvoston kokous tiistaina 23.10.2018 klo 17. 
 

8) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:45. 

 


