
Kemijärven kaupunki   KOKOUSMUISTIO 4/2016 

Vanhusneuvosto 

 

 

Aika:  17.11.2016 klo 17.09-18.20 

Paikka:  Elinkaaritalo, Kuumaniemenkatu 2 D,98100 Kemijärvi  

Paikalla:  Helena Alatarvas (puheenjohtaja), Arttur Niemelä, Kauko Kuittinen, Kaarina Karsimus, 

Pirjo Laurila, Onni Juujärvi, Tarja Kaisanlahti sekä Riitta Kerkkä (sihteeri) 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.09 ja totesi, että kokous on 4. vanhusneuvoston 

kokous vuodelle 2016 (aiemmat kokoukset tammikuu -16, huhtikuu -16, syyskuu -16) 

2. Todettiin kokouksen laillisuus päätösvaltaisuus 

3. Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys 

4. Edellisen kokousmuistion tarkistaminen ja hyväksyminen.  

Todettiin, että Vanhustenviikon ohjelma 2-9.10.2016 kokonaisuudessaan ja viikkoon liittyvä 

muistitapahtuma ollut hyvä. Kiitokset puheenjohtajalle ja silloiselle sihteerille 

Vanhustenviikonhyvästä ja opettavaisesta tilaisuudesta Kulttuurikämpällä 

5. Ajankohtaiset asiat  

o Irma Kortelainen irtisanoutunut vanhusneuvoston jäsenyydestä. Hänen tilallaan 

varsinaisena jäsenenä jatkaa Kaarina Karsimus 

o Keskusteluissa tuli esille toive/ehdotus, että vanhusneuvoston kokousmuistio 

toimitettaisiin jäsenille kotiin. 

o Keskusteltiin myös mahdollisesta vanhusten huonosta kohtelusta tai palvelusta. 

Asioita otettava esille, jotta niitä saadaan korjattua.  Otettava esille myös muita 

ikäihmisten selviytymiseen liittyviä asioita.  Ateriapalvelun ruoka saanut huonoa 

palautetta varsinkin syrjäkylillä. Edellisen kokouksen sihteeri vienyt tästä jo viestiä 

eteenpäin.  

o Rovaniemellä ollut iltapäivän mittainen tilaisuus /paneeli kotihoidon kehittämisestä. 

Puhujana ollut Liisa Niiranen. (Toimiva kotihoito). Helena Alatarvas ollut mukana 



panelistina. Keskusteluissa tullut esille kysymys, missä kulkee raja kotona asumiseen. 

Mm. yksinäisyys ja pelot usein syynä kotona pärjäämättömyydelle.  

o Kemijärven kaupungin strategian mukaisesti  tuetaan palveluiden saamista kotiin.  

Keskusteltiinkin kotihoidon nykytilanteesta, palveluiden saamisesta, suunnitelmista. 

Syrjäkylille asuville palvelujen saanti ei välttämättä yhtä helppoa kuin keskustassa 

asuville. Sosiaalisen kanssakäymisen (kahvitus, seurustelu) aikapuute ja 

lumenauraukset huolettavat. Joissakin kylissä kylätalkkareita, jotka voivat olla 

apuna. Keskusteltiin palveluiden maksullisuudesta, oli palveluntuottaja kuka 

tahansa. Esille tuli myös asukkaiden oma rooli itse maksavana asiakkaana 

palveluiden ostajana. Vanhusneuvosto erittäin huolissaan vanhusten 

tulevaisuudesta ja tästä toivotaankin vietävän viestiä kunnan päättäjille. 

o Kotiin saatavia palveluita voi kotihoidon lisäksi saada myös veteraani palveluiden 

kautta sekä kustannuksia voi helpottaa  kotitalousvähennyksen hyödyntämisellä. 

Varsinkin syrjäkylillä asuvat eivät välttämättä tiedä riittävästi kotihoidon palveluista.  

Keskusteltiin kuntalaisten tiedonsaannin kanavista palveluiden suhteen. Tällä 

hetkellä tietoa ikäihmisten palveluista saa mm. Ikäihmisten palveluoppaasta ja 

Sortteerista. Olisiko lisäksi aiheellista tehdä juttu KotiLappiin kotihoidon palveluista.  

Sovittiin, että sihteeri laittaa KotiLappiin kaupungin ilmoitukseen Vanhusneuvoston 

tiedottamana palveluneuvojan puhelinnumeron, johon voi ottaa yhteyttä mikäli 

kotona asumisessa alkaa olla/tulla vaikeuksia. Palveluneuvojan kanssa yhdessä 

mietitään avuntarvetta ja palvelunjärjestämistä. Palveluneuvoja käy tarvittaessa 

myös kotona arviokäyntejä. 

o Pirjo Laurila kertoi Saura-säätiöstä ja osuuskuntatoiminnan virittämisestä ja 

osuuskuntatoimintaan sitoutumisesta. Mietittävänä palveluiden  saaminen 

syrjäkyliin, mikä on naapurien, sukulaisten ja viranomaisten rooli. Sote-lautakunta 

terveisinä mm. kotiutustiimin toiminnallisen tehokkuuden kehittäminen. 

o Liisa Niiranen  tulossa Kemijärvelle esittelemään Toimiva kotihoito-projektia 

13.12.16. Vanhusneuvoston jäsenet olisivat halukkaita osallistumaan tilaisuuteen. 

Sihteeri selvittää mahdollisuutta.  

6. Muut asiat: 

Ei muita asioita 

 



7. Seuraava kokous:  

torstaina 12.1.2017 klo 17.00 Elinkaaritalo, 1.krs 

8. Kokous päättyi klo 18.20 

 

Kemijärvellä  17.11.2016 

 

Helena Alatarvas   Riitta Kerkkä 

Vanhusneuvoston puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 


