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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
Aika:   to 12.3.2020 klo 14.30 – 16.30 
 
Paikka: Hyvinvointikeskus Lapponia, iso kokoushuone 
 
Läsnä: Arvo Laine (pj.), Tarja Helle, Rainer Wahlsten, Jarkko Kotilaine, Helena Alatarvas, Sirkka Ruoho, 

Kristiina Lautamo, Päivi Piisilä (siht.) 
 
Pöytäkirja 
 
Kokous oli tarkoitus aloittaa tekemällä tutustumiskäynti Attendo Vanamoon klo 14, mutta käynti peruuntui 
koronavirustilanteen vuoksi. 
 
 

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) TALVIAURAUKSET 
Teknisten palveluiden kunnallistekniikan työnjohtaja Martti Valkola oli kutsuttu vanhusneuvostoon 
kertomaan talviauraustilanteesta. Ongelma on liittymien tukkeutuminen teiden aurauksen jäljiltä. 
Ikäihmisten voimavarat eivät välttämättä riitä niitä aukaisemaan. Tilanne voi pakottaa jopa muuttamaan 
kotoa pois. Toisaalta tavoitteena tukea ikääntyneitä asumaan kotona mahdollisimman pitkään. 
Valkolan mukaan periaate on, että liittymien avaaminen kuuluu kiinteistöjen omistajille. Kunta ei pysty 
palvelua tarjoamaan yksittäisille kuntalaisille. Asia on myös kustannus- ja kalustokysymys. Mm 
Rovaniemellä aiheesta on ollut valtuustoaloite, joka oli kaatunut suuriin kustannuksiin ja kaluston 
riittävyyteen. 
 
Omakotitalojen asujilla on mahdollisuus ostaa palvelu yksityisiltä palveluntuottajilta ja ikääntyneillä voi 
olla mahdollisuus saada palvelu arvonlisäverottomana, mikäli oma toimintakyky on rajoittunut. Lisäksi 
on mahdollisuus saada kotitalousvähennystä. 
 
Martti Valkola kertoi ettei polanteenpoistopalveluakaan ole enää saatavilla kaupungilta, koska siihen 
tarkoitettu konetta ei enää ole käytettävissä. 

 
5) AJANKOHTAISET ASIAT 

Valtuusto on hyväksynyt talouden sopeuttamisohjelman 3.2.2020. Vuoden 2020 budjettia korjataan 
huomioiden ohjelmassa asetetut toimenpiteet ja niiden kustannusvaikutukset. Muutostuen 
asiantuntijana on aloittanut FCG:lta toimitusjohtaja Maija Valta.  
 
Päätettiin kutsua Maija Valta vierailulle myös vanhusneuvostoon. 
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Varautuminen koronavirusepidemiaan on käynnissä. Pääsääntöisesti noudatetaan THL:n ja Lapin 
sairaanhoitopiirin ohjeistusta. Koronavirusinfektioiden ennaltaehkäisyssä on ensiarvoisen tärkeää 
huolehtia riittävästä hygieniasta (käsihygienia, yskimisohje, wc-käyttäytyminen ja siivouksen 
tehostaminen). Tiedottamista tehostetaan ja varautumissuunnitelma päivitetään.   

 
6) MUUT ASIAT 

Helena Alatarvas toi esille, että kuntalaisia huolestuttaa uimahallin tulevaisuus. Toistaiseksi uimahallin 
lakkauttamispäätöstä ei ole kuitenkaan tehty. Uimahallin peruskorjaukseen suunniteltu investointiraha 
on ohjattu mm. Jyvälänpuiston päiväkodin ja koulukampuksen rakentamisen kustannuksiin. 

 
7) SEURAAVA KOKOUS 

Sovitaan myöhemmin. 
 

8) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30. 

 


