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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
 
 
 
Aika:   Torstai 3.10.2019 klo 17.30  
 
Paikka: Joutsijärven kylätalo 
 
Läsnä:  Arvo Laine (pj), Erkki Ahvonen, Helena Alatarvas, Pirjo Laurila, Sirkka Ruoho, Rainer 
 Wahlstén, Anne Pörhö (siht.)  
 
Kemijärven vanhusneuvosto tutustui Joutsijärven kylätalon kunnostuksen vaiheisiin Jouni Kilpimaan esittelyn 
pohjalta. Esittelyvaiheiden kerronnassa oli paikalla myös kyläläisiä. Joutsijärven kylätalon kunnostus alkoi 
vuonna 2015 loppuen vuonna 2019. Talkootyössä parhaimmillaan on ollut 30-35 kyläläistä, talkootyötä noin 
3500 tuntia. Kylätalon toiminnasta vastaa kylätoimikunta. Kylätalolla on ollut mm. vireää asukastupatoimintaa 
aamupuuroineen, kylätalkkaripalvelua ja Kansalaisopiston kursseja. Joutsijärven kylätalon kautta tapahtuva 
toiminta sekä kylärenkien merkitys korostuvat paikkakunnalla mm. ikäihmisten hyvinvoinnin tukemisessa.  
Kyläläiset toivovat parannusta Joutsijärven kylätalolle johtavan tien valaistukseen, huolta on myös asukastuvan 
toiminnan jatkumisesta.  
 
 
Pöytäkirja 
 
 

1) KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja Arvo Laine avasi kokouksen klo 18:35. 
 

 
2) ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

Asialista hyväksyttiin. 
 

 
3) EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

Puheenjohtaja luki edellisen kokouksen (3.9.2019) pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
 

4) PALAUTE AVIN 2.10.2019 TYÖKOKOUKSESTA 
Valviran ja aluehallintoviraston järjestämässä vanhustenhuoltoa koskevassa tilaisuudessa 2.10.2019 
etäyhteyden päässä Kemijärvellä olivat paikalla vanhusneuvostosta Erkki Ahvonen ja Sirkka Ruoho. 
Teemana olivat vanhuspalveluiden valvonnan perusteet ja valvontahavainnot sekä valvonnan erityiset 
teemat. Asiaintuntijoina mm. ylitarkastajat Elina Uusitalo, Päivi Salminen, Mervi Tiri ja Anne-Mari 
Knuuti. Tilaisuudessa käsiteltiin mm. omavalvonnan merkitystä; omavalvonta toteutuessaan on nopein 
ja vaikuttavin keino vanhuspalveluiden laadun valvonnassa. Korostettiin omavalvontasuunnitelmaa ja 
omavalvontatoimenpiteiden toteutumista. Valvontaviranomaisen valvonnan keinoina ovat mm. 
ennakoiva valvonta, reaktiivinen valvonta, käytettävät sanktiot, ammattihenkilövalvonta ja 
suunnitelmallinen valvonta. Tilaisuudessa käytiin läpi myös mm. aluehallintoviraston havaintoja 
lääkitysturvallisuudesta. Tilaisuuden materiaali saatavilla Valviran nettisivujen kautta. 
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5) TULEVAT TAPAHTUMAT 

a. Tiedoksi, että Lapin liikenneturvallisuusfoorumi pidetään 20.11.2019 klo 8.15 – 16, 
Rovaniemellä, paikkana Hotelli Santa Claus.  

i. Foorumin eräänä teemana on ajoterveys. Keskustelua herätti ajokorttia varten 
tarvittavan lääkärin tutkimusajan saaminen Kemijärvellä. 

 
6) VANHUSTEN VIIKON (6.-13.10.2019) TAPAHTUMAT  

a. ”Varaudu vanhuuteen” Hyvinvointimessut Ikäihmisille ke 9.10.19 klo 10 – 15 Kemijärven 
kulttuurikämpällä. Vanhusneuvoston esittely puheenjohtaja Arvo Laineen toimesta 
kulttuurikämpän salissa n klo 10.35, johon toivotaan mahdollisimman monen vanhusneuvoston 
jäsenen pääsevän paikalle. 

 
b. Kävelyretkitapahtuma ti 10.10. klo 12, lähtö uimahallin edestä, reitti kulkee Kuumalammen 

ympäristössä.  
 

 
7) AJANKOHTAISTA IKÄIHMISTEN PALVELUISSA 

Kunnon Mummola –tapahtuma ke 23.10.2019 klo 9 – 12 Kemijärvellä kulttuurikämpällä, tilaisuudessa 
mm. kunnon mittausta, liikuntavinkkejä jne. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
Tehostetun palveluasumisyksikön Attendo Vanamon toiminnassa on tehty korjaavia toimenpiteitä 
toiminnan vakiintumiseksi. 
 
 

8) MUUT ASIAT 
Kemijärven Vanhusneuvosto ottaa kantaa Joutsijärven kylätalolle johtavan katuvalaistuksen 
järjestämisen puolesta ja päätti esittää kaupungin tekniselle virastolle tievalaistuksesta puuttuvan 
pätkän toteuttamista kiireellisenä. Riittävä katuvalaistus on merkittävä turvallisuustekijä Joutsijärven 
kylätalon vireän toiminnan kannalta.  
 
Lisäksi Kemijärven Vanhusneuvosto pyytää Kemijärven kaupunkia selvittämään ESR-
rahoitusmahdollisuutta Kemijärvellä sijaitsevien asukastupatoimintojen turvaamiseksi. 
Vanhusneuvoston mukaan asukastupatoiminta on laaja-alaista, matalan kynnyksen toimintaa, jota 
kaupungissa on hyvä olla ennaltaehkäisevässä mielessä. 
 

 
9) SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27.11.2019 klo 17 Kemijärven kotihoidon päivätoiminnan 
tiloissa Sairaalakadulla. 

 
 

10) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45. 


