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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
 
Aika:   ke 20.1.2021 klo 16.00 – 17.25 
 
Paikka: Hyvinvointikeskus Lapponia, iso kokoushuone 
 
Läsnä: Arvo Laine (pj.), Erkki Ahvonen, Rainer Wahlsten, Helena Alatarvas, Sirkka Ruoho, Tarja 

Kaisanlahti, 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) VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2020 

Hyväksyttiin vanhusneuvoston vuoden 2020 toimintakertomus.  
 

5) VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2021 
Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma. Sovittiin, että vanhusneuvoston puheenjohtajana jatkaa 
valtuustokauden loppuun saakka nykyinen puheenjohtaja Arvo Laine. 

 
6) HOITOKETJUN KEHITTÄMISPROJEKTIN ETENEMINEN 

Hoiva- ja hoitotyönjohtaja kertoi hoitoketjun kehittämisprojektin etenemisestä. Avoterveydenhuollon uusi 
tiimimalli käynnistyy 1.2.2021. Väestö jaettu kahteen tiimiin: Järvitiimi ja Saaritiimi. Kuntalaisille pidetty 
infotilaisuus, joka on katsottavissa Kemijärven kaupungin nettisivujen kautta. Nettisivujen etusivulta 
löytyy linkki esitykseen. Lisäksi 21.1.2021 ilmestyvästä Koti-Lapista löytyy artikkeli aiheesta sekä talteen 
leikattava tiedote kuntalaisille. Tiedotteesta löytyy tieto, mihin tiimiin kuuluu ja puhelinnumerot tiimien 
hoitajille. Päivystyksen aukioloaika 1.2.2021 alkaen on klo 8-18. Päivystysnumero säilyy ennallaan. 
Päivystykseen hakeudutaan vain päivystyksellisissä tapauksissa. Tiedotteessa kuvattu, mitä ovat 
päivystykselliset terveysongelmat, muissa tapauksissa yhteydenotto oman tiimin sairaanhoitajaan. 
Tiimien soittoaika on arkisin klo 8.30-9.30 ja klo 13-14. Muuna aikana puhelut ohjautuvat 
takaisinsoittojärjestelmään, jossa pitää malttaa odottaa äänimerkkiin saakka, jotta puhelunumero 
tallentuu. Jos salainen numero, pitää ilmoittaa oma nimi ja puhelinnumero, jotta hoitaja voi ottaa yhteyttä.  
Potilaat jaotellaan kolmeen eri potilasryhmään: terveyshyötypotilaat (todettu väh. 2 riskitekijää ja tehdään 
hoitosuunnitelma omahoitajan kanssa), episodipotilaat (kertaluonteinen terveysongelma, ei vaadi 
seurantaa) ja ylläpitopotilaat (eivät halua sitoutua hoitoon tai hoidon tavoitteet saavutettu). 
Kuntalaisille tiedottamista toistetaan Koti-Lapissa. Lisäksi laitetaan jakoon erillinen tiedotelehtinen 
kaupungin eri pisteissä. 
 
Koronatilanne rauhallinen, ei tartuntoja tämän vuoden puolella. Koronarokotukset käynnistyneet. 
Rokotteet on annettu THL:n ohjeiden mukaisesti ensin infektiovastaanoton, päivystyksen ja 
vuodeosaston sekä tehostetun palveluasumisen henkilökunnalle ja asukkaille.  
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Kotihoidon asiakkaiden ja työntekijöiden rokotukset alkavat viikolla 3. Rokotukset laajenevat muihin 
sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin sekä ikä- ja riskiryhmiin THL:n ohjeiden ja rokotesaatavuuden 
mukaan. 
80-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin tullaan olemaan yhteydessä tammikuun lopulla puhelimitse, jolloin heiltä 
kysytään halukkuutta koronavirusrokotukselle. Näin valmistaudutaan laajeneviin rokotustilanteisiin. 
Myöhemmin otetaan käyttöön sähköinen ajanvarausjärjestelmä koronavirusrokotuksen osalta.  
 
Kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös ei ole vielä valmistunut. Rintamaveteraaneille kotona asumista 
tukevien palvelujen järjestämiseksi haettiin lisämääräraha vuoden 2020 lopussa. Näillä näkymin osa siitä 
rahasta palautetaan. Tarve yliarvioitiin, kun haluttiin varmistaa, että se riittää koko vuoden loppuun 
saakka.  
 

7) MUUT ASIAT 
Helena Alatarvas toi esille huolen niin omasta kuin monen muun häntä lähestyneen kuntalaisen puolesta 
uimahallin tulevaisuudesta. Miksi uimahallin peruskorjauksen suunnitteluun varattu määräraha ohjattiin 
muualle? Käytiin keskustelua asiasta. 
 

8) SEURAAVA KOKOUS 
24.3.2021 klo 16 Hyvinvointikeskus Lapponia 

 
9) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25 
 


