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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
Aika:   maanantai 3.6.2019 klo 17-18.50 
 
Paikka: Hyvinvointikeskus Lapponia, Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi 
 
Läsnä:  Arvo Laine (pj), Erkki Ahvonen, Helena Alatarvas, Jarkko Kotilaine, Tellervo Imponen, Rainer 

Wahlsten, Päivi Piisilä (siht) 
 
 
Pöytäkirja 
 
 

1) KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja Arvo Laine avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat 

 
2) ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

Asialista hyväksyttiin. 
 

3) EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirja, joka hyväksyttiin. 
 

4) SÄÄSTÖKOHTEET IKÄIHMISTEN PALVELUISSA VUOSILLE 2019-2022 
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja kertoi kaupungin tämän vuoden säästötavoitteista. Tavoitteena on pysyä 
budjetissa. Jokaiselle vastuualueelle on määritelty euromääräinen säästötavoite tälle vuodelle. 
Ikäihmisten palveluissa säästötavoite on 40 000€. Lisäksi koko kaupungin tasolla tavoitteena on 5 
miljoonan euron säästöohjelman laatiminen vuosille 2019-2022. 
 
Käytiin keskustelua säästötoimenpiteistä. Säästöjä ikäihmisten palveluissa haetaan mm. tarkastamalla 
palvelun pääsyn kriteereitä, tehostamalla kuntouttavaa toimintaa ja pyritään luomaan palveluja kotona 
asumisen toteutumiseksi sekä palveluneuvontaa ja –ohjausta kehittämällä. 
 
Vanhusneuvoston jäsenet painottivat erityisesti uimahallin ja kansalaisopiston säilyttämisen tärkeyttä 
tulevaisuudessakin kyseisten palveluiden monitahoisten positiivisten vaikutusten (fyysinen, psyykkinen 
ja sosiaalinen) näkökulmasta ikääntyneen hyvinvoinnille.  
 

5) VANHUSTEN VIIKKO 6.-13.10.2019.  
Vanhusten viikon teemana Varaudu vanhuuteen. Ikäihmisten palvelut järjestää viime vuotiseen tapaan 
9.10.2019 klo 10-15 ikäihmisille suunnatun tapahtuman Kulttuurikämpällä. Ohjelman suunnittelu 
käynnistetty. Vanhusneuvoston jäseniä kutsuttiin mukaan seuraavaan suunnittelupalaveriin, joka on 
15.8 klo 14 Hyvinvointikeskus Lapponiassa.  
 
Lisäksi sovittiin, että laaditaan lehtijuttu asuntojen korjausneuvonnasta. 
 

6) AJANKOHTAISTA IKÄIHMISTEN PALVELUISSA 
Attendo Vanamo on saanut toimiluvan ja muuttaa 3-4.6.2019 uusiin tiloihin Puistolasta. Yksikössä on 
62 paikkaa. Puistolasta siirtyviä asukkaita on 55. 
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Kesälomat käynnistyneet ja palveluita joudutaan supistamaan kesän ajaksi vuosilomien vuoksi. 
Ikäihmisten päivätoiminta on kiinni 17.6-18.8.2019, ikäihmisten neuvola 1.7-31.8.2019 ja kotiutustiimi 
1.7-28.7.2019. 
 
Kotipalvelun palvelusetelisääntökirja on edelleen valmistelun alla, jäänyt huhtikuun 
hyvinvointilautakunnassa pöydälle lisäselvityksiä varten. Odotetaan Kuntaliiton asiantuntijan lupaamaa 
lisäinfoa aiheesta. 

 
7) MUUT ASIAT 

Sovittiin ”Vanhuusko arvokasta” kirjatilauksesta. Kirjassa on neljän asiantuntijan kirjoitukset vanhusten 
pitkäaikaisen hoidon nykytilanteesta. Pyydetään myös kirjastoa tilaamaan lainattavaksi k.o kirja.  
 
Helena Alatarvas kertoi vanhusneuvoston jäsenten koulutusmahdollisuudesta. Lisätietoja kouluttajasta 
saa Rovaniemen vanhusneuvoston puheenjohtajalta. Sovittiin, että jäädään toistaiseksi odottamaan 
maakunnallisen vanhusneuvoston jatkotyöskentelyä ja kannanottoa koulutukseen. 
 
Ennakkokutsu vanhusneuvostopäivään 7.11.2019 tullut. Tämän vuoden aiheena on Vanhusneuvosto 
koko ikäväestön asialla. Näkökulmina ovat turvallisuus, sähköiset palvelut ja hyvä arki.  
Sovittiin, että osallistutaan etänä. 

 
8) SEURAAVA KOKOUS 

3.9.2019 klo 17 
 

9) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50 

 


