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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
Aika:   ke 17.11.2021 klo 16.00-17.55 
 
Paikka: Kaupungintalo, Lautakuntien kokoushuone 
Läsnäolijat: Sirkka Ruoho (pj), Lea Tohmola, Pirjo Heikkinen, Markku Harju, Erkki Ahvonen, Riitta Savukoski 

(klo 16-16.50), Väinö Aska, Rainer Wahlsten, Tuula Helisten, Väinö Siirtola, Arvo Laine, Tarja 
Helle, Eila Laitinen 

 
 
Muistio 
 
 

1) KOKOUKSEN AVAUS 
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja Päivi Piisilä avasi kokouksen. Kokoukseen kutsuttu myös varajäsenet, koska 
kyseessä uusi vanhusneuvosto ja ensimmäinen kokoontuminen. Käytiin esittäytymiskierros ja todettiin 
läsnäolijat. 
 

 
2) ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

Asialista hyväksyttiin ilman muutoksia. 
 

 
3) VANHUSNEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN  

Uuden vanhusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Sirkka Ruoho ja varapuheenjohtajaksi LeaTohmola. 
Vanhusneuvoston sihteerinä toimii hoiva- ja hoitotyönjohtaja vanhusneuvoston sääntöjen mukaisesti. 

 
 

4) VANHUSNEUVOSTON SÄÄNNÖT 
Käytiin läpi vanhusneuvoston säännöt ja sovittiin seuraavista korjauksista:  

- 2§ Kaupunginhallitus (ei kaupunginvaltuusto) valitsee eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen - 
esityksestä vanhusneuvostoon 5 varsinaista jäsentä ja 5 henkilökohtaista jäsentä… 

- Lisätään uusi pykälä, §9 vanhusneuvoston muistiot toimitetaan tiedoksi 
hyvinvointilautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. 

 
 

5) LAUTAKUNTIEN ja KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJIEN ESITTÄYTYMINEN 
Vanhusneuvostoon on nimetty myös kaupunginhallituksen, hyvinvointilautakunnan ja teknisen 
lautakunnan nimeämät puhe- ja läsnäolo-oikeudelliset edustajat ja henkilökohtaiset varajäsenet.  
 
Kaupunginhallituksen varsinainen jäsen Markku Harju ja varajäsen Riitta Savukoski sekä 
hyvinvointilautakunnan varsinainen jäsen Tuula Helisten ja varajäsen Väinö Siirtola esittäytyvät. 
Teknisen lautakunnan jäsen ja varajäsen eivät olleet paikalla. 

 
 

6) IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN ESITTELY 
Hoiva- ja hoitotyönjohtaja esitteli ikäihmisten palveluiden kokonaisuuden. Esitys sovittiin lähetettäväksi 
vanhusneuvoston jäsenille. 
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Käytiin keskustelua ikäihmisten päivätoiminnan tilanteesta. Päivätoimintaa ei tällä hetkellä ole tarjolla 
johtuen henkilöstöpulasta ja tilapuutteesta. Palveluseteli otettu käyttöön, mutta kiinnostunutta 
palvelusetelituottajaa ei ole saatu. Todettiin, että palvelulle on kipeä tarvetta ja työtä palvelun uudelleen 
aloittamiseksi jatketaan.  
 
Muistikahvila on aloittamassa 18.1.2022 klo 12-14, Kulttuurikeskuksen kahviossa yhteistyössä Lapin 
Muistiyhdistyksen, Napapiirin omaishoitajien ja Kemijärven kansalaisopiston kanssa. Kokoontuminen 2 
viikon välein, ei ilmoittautumisia, ei osallistumismaksua. Kahvilaan voi osallistua matalalla kynnyksellä. 
Kuka tahansa voi tulla keskustelemaan muistiasioista, saamaan neuvoja, aktivoimaan aivoja ja juomaan 
kahvia hyvässä seurassa. 

 
 

7) MUUT ASIAT 
Hoiva- ja hoitotyönjohtajan ajankohtaiskatsaus: 

- korona- ja koronarokotustilanne 
- influenssarokotusten edistyminen 
- avoterveydenhuollon toiminta 

 
Arvo Laine kertoi suunnitelmista aloittaa bocciaa ikäihmisille kansalaisopiston kautta tammikuussa 2022 
Hillatien koululla. 
 
Keskustelua käytiin uimahallin käytöstä, kuntosalin välineistä, kansalaisopiston kursseista. Sovittiin, että 
kutsutaan seuraavaan kokoukseen kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen vastuualuepäällikkö Heidi 
Laukkanen kertomaan vastuualueen palveluista ja kuulemaan vanhusneuvoston jäsenten näkemyksiä. 
 
Sovittiin myös, että kutsutaan seuraavaan kokoukseen Tarja Mouhi kertomaan Hyvinvointilähetteestä. 

 
 

8) SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava kokous sovittiin 12.1.2022 klo 16 
 
 

9) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55 
 
 
Jakelu:  
Vanhusneuvoston jäsenet 
Hyvinvointilautakunta 
Kaupunginhallitus 
Kirjaamo/Kaupungin nettisivut 

 
 


