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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

 
 
 
Aika:   ke 16.2.2022 klo 16.00-18.10 
 
Paikka: Kaupungintalo, Valtuustosali 
Läsnäolijat: Sirkka Ruoho (pj), Lea Tohmola, Markku Harju, Erkki Ahvonen, Rainer Wahlsten, Tuula Helisten, 

Arvo Laine 
 
 
Muistio 
 
 

1) KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 

 
2) ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

Asialista hyväksyttiin ilman muutoksia. 
 

3) EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 
Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. Muistio hyväksyttiin. 
 

4) Vastuualuepäällikkö Heidi Laukkanen oli kutsuttu kertomaan Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista. 
Kirjastossa otettu käyttöön uusi palvelu, omatoimi- eli laajennettu asiointiaika. Kirjastoon pääsee myös 
ohi aukioloaikojen. Tämä edellyttää Lapin kirjaston kirjastokorttia ja PIN-koodia. Näyttämällä 
kirjastokorttia oven pielessä olevalle laitteelle ja syöttämällä PIN-koodisi lukijan näppäimistöltä lukko 
avautuu. PIN-koodin saa kirjastosta. Omatoimiaika on käytössä normaalien aukioloaikojen ulkopuolella: 
maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9-10 ja 18-20, torstaisin ja perjantaisin kello 9-10 ja 17-
20. Lauantaisin ja sunnuntaisin omatoimiaika on käytössä kello 9-20. 

 
Kirjasto tarjoaa myös Kirjat kotiin -palvelua. Asiakas voi tilata kirjaston aineistoa (kirjoja, lehtiä, 
elokuvia, musiikkia) kotiinsa. Palvelu on suunnattu sellaisille, joille kirjastossa asioiminen on hankalaa. 
Syynä voi olla esim. yleisten liikenneyhteyksien puuttuminen tai liikkumisrajoitukset. Palvelusta tulee 
sopia erikseen kirjaston kanssa. 
Kirjasto tarjoaa myös digi-opastusta ja siellä on asiakaskoneita internetin käyttöä tulostamista varten. 
 
Liikuntapalvelujen käyttömaksut 1.6.2022 alkaen ovat hyvinvointilautakunnan kokouksessa 22.2.2022 
käsiteltävänä. Isoja muutoksia hintoihin ei ole suunniteltu. Uutuutena on mahdollisuus hankkia 
uimahalliin ja liikuntahalliin kuukausikortti. 
 
Vanhusneuvosto esitti perjantain senioreiden kuntosalivuoron palauttamista. Uimahallin terapia-
altaassa on kokeilussa virtuaalivesijumppa.   
 
Elinkaaripuiston käytön aktivoimisesta keskusteltiin. 
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Kansalaisopistoon voi esittää kurssitoiveita. Lomake löytyy kaupungin nettissivuilta. 
 

5) Ikäihmisten palveluiden sosiaalityöntekijä ja Linkki Lappilaiseen hyvinvointiin -projektin suunnittelija 
Tarja Mouhi esitteli kyseistä toimintamallia. Mallia on toteutettu hankkeena Kemijärvellä sekä 
Muoniossa ja Enontekiöllä. 
 
Hyvinvointilähete on sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen asiakkaalle tekemä ohjaus palveluun, joka 
linkittää kolmannen sektorin ja vapaa-ajan palvelut asiakkaan hyvinvoinnin tukemiseen. 
Hyvinvointilähetteen kautta asiakas saa itselleen nimetyn linkkihenkilön, jonka kanssa hän voi yhdessä 
suunnitella ja toteuttaa hyvinvointia ja osallisuutta lisääviä asioita. 
 
Kemijärvellä on tällä hetkellä 10 linkkihenkilöä, jotka ottavat vastaan hyvinvointilähetteitä eli tapaavat 
lähetteen saanutta henkilöä. Linkkihenkilö ei korvaa sosiaali- ja terveyspalveluita, mutta voi tukea 
lähetteen saanutta ihmistä saamaan kiinni asioista, jotka lisäävät hänen hyvinvointiaan. Hän voi 
tarvittaessa “linkittää” ihmisen harrastustoimintaan tai lähteä mukaan tutustumaan esimerkiksi 
kansalaisopiston kurssitarjontaan tai järjestötoimintaan. Linkkihenkilöt ovat saaneet 5 op:een laajuisen 
koulutuksen tehtäväänsä ja heitä koskee vaitiolovelvollisuus. 
 
Hanke on päättynyt ja palvelu on siirtynyt kansalaisopiston piiriin. 
 

6) VANHUSNEUVOSTON VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUS 
Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus. 
 

7) VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN VUODELLE 2022 LAATIMINEN 
Laadittiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022.  

 
8) MUUT ASIAT 

Hoiva- ja hoitotyönjohtajan ajankohtaiskatsaus: 
- ajankohtaiset asiat 
- korona- ja koronarokotustilanne 

 
Tuula Helisten kertoi apteekin lääkekuljetusten laajenemisesta sivukylille 1.3.2022 alkaen. Edellyttää 
sopimuksen tekemistä apteekin kanssa. Kuljetusmaksu 10€. 
 
Keskusteltiin junalippujen ostamisen ongelmista nyt, kun lippuja ei saa paikalliselta rautatieasemalta ja 
automaattikin on useimmiten epäkunnossa. Vanhusneuvosto esittää, että selvitetään mahdollisuutta 
saada liput Sortteerin kautta.  Hoiva- ja hoitotyönjohtaja selvittää asiaa. 
 
Sovittiin, että kutsutaan seuraavaan kokoukseen kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi. 

 
9) SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous sovittiin 6.4.2022 klo 16 
 

10) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10 
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Jakelu: 
Vanhusneuvoston jäsenet 
Hyvinvointilautakunta 
Kaupunginhallitus 
Kirjaamo/Kaupungin nettisivut 

 
 


