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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
 
Aika:   ke 15.1.2020 klo 17.00 – 19.50 
 
Paikka: Hyvinvointikeskus Lapponia, iso kokoushuone 
 
Läsnä: Arvo Laine (pj.), Erkki Ahvonen, Rainer Wahlsten, Jarkko Kotilaine, Helena Alatarvas, Sirkka 

Ruoho, Kristiina Lautamo, 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 pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin 

 
4) HIGH FIVE-hankkeen esittely – Jukka Hakola ja Riikka Köngäs 

Jukka Hakola ja Riikka Köngäs esittelivät 1.11.2019 alkanutta hanketta, joka on Itä-Lapin 
kuntayhtymän hallinnoima. Hankkeen tavoitteena on Itä-Lapin alueen hyvinvointityön kehittäminen 
vahvistamalla alueen toimijoiden yhteistyötä. Kohderyhmänä erityisesti haastavimmassa asemassa 
olevat nuoret ja työikäiset. Tavoitteena saada hyvinvointityö näkyväksi ja mahdollistaa kuntalaisten 
osallisuus. Tavoitteena on myös järjestöyhteistyön kehittäminen ja saada Itä-Lapin alueelle seudullinen 
järjestöneuvottelukunta. Kokouksessa keskusteltiin erityisesti alueen ja kunnan järjestötoiminnan 
tilanteesta ja seudullisesta yhteistyöstä sekä siitä, mikä on vanhusneuvoston jäsenten näkemys 
järjestötoiminnan kehittämisen tarpeesta. Hankkeen vetäjät toivoivat, että vanhusneuvosto omalta 
osaltaan jakaisi tietoa hankkeesta. 

 
5) VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2019 

Hyväksyttiin vanhusneuvoston vuoden 2019 toimintakertomus  
 

6) VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2020 
Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus. Sovittiin, että toimintasuunnitelman mukainen 
vanhusneuvoston puheenjohtajan valinta vuodelle 2020 suoritetaan seuraavassa kokouksessa. 

 
7) TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA 

Hoiva- ja hoitotyönjohtaja esitteli talouden sopeuttamisohjelman vuosille 2020-2022. Sovittiin, että 
pidetään vanhusneuvoston kokous vielä ennen ohjelman viemistä kaupunginhallitukseen, joka on 
27.1.2020. Kutsutaan kokoukseen kaupunginjohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja, 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja sekä hyvinvointipalvelualueen johtaja. 
Kokous sovittiin pidettäväksi ma 20.1.2020 klo 17. 
 

8) MUUT ASIAT 
Kristiina Lautamo kertoi teknisen lautakunnan päätöksestä 1.11.2018 (§137) liittyen Lapin 
eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan aloitteeseen katujen ja liittymien auraamiseen ja lumen 
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poistamiseen. Päätöksen mukaan nykyiseen aurauskalustoon ei ole saatavana lisälaitetta, joka 
puhdistaisi liittymän tarvittavalla aurausnopeudella siten, että liittymään ei synny aurausvallia. Nykyinen 
kunnossapitokalusto ei kerkeä pysähtelemään liittymiä puhdistamaan, jotta kadut saataisiin aurattua 
kohtuuajassa. päätöksessä todetaan, että liittymien aurausvallien poistaminen on osa tavanomaista 
kiinteistön kunnossapitoa, joka lain mukaan kuuluu kiinteistön omistajalle. Liittymien aurausvallien 
aukaisuihin kuntalaisilla on mahdollisuus ostaa Kemijärvellä toimivien yritysten tuottamia 
kunnossapitopalveluita. Aloite ei aiheuttanut jatkotoimenpiteitä. 
 
Kaupungin tekniset palvelut nettisivuilta löytyy hakemus, jolla voi teknisiltä palveluilta erikseen tilata 
katujen polanteen poiston yhteydessä tonttiliittymään syntyvän vallin poistamisen. Tilauksen voi tehdä 
täyttämällä lomake polanteen poistoon ja toimittamalla se teknisille palveluille. 
 

9) SEURAAVA KOKOUS 
20.1.2020 klo 17 Hyvinvointikeskus Lapponia 

 
10) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50 
 


