
Kemijärven kaupunki  VANHUSNEUVOSTON MUISTIO 1/2016 

Elinkaaritalo/ kotihoidon neuvotteluhuone 

98100 Kemijärvi 

    

Aika : Torstai 07.01.2016 klo 17.00-18.35 

Paikalla: Helena Alatarvas (puh.joht.), Onni Juujärvi, Artturi Niemelä, Irma Kortelainen, Pertti 

Poropudas, Jorma Särkelä sekä Riitta Kerkkä (sihteeri). 

1. Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen, tarkistettiin läsnä olevat ja hyväksyttiin kokouksen 

esityslista. 

2. Käsiteltiin vuoden 2015 toimintakertomus (liite 1) sekä tehtiin Vanhusneuvoston 

toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (liite 2). 

3. Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio, jonka sihteeri kävi läpi kokouksessa. Hyväksyttiin edellisen 

kokouksen muistio.  

4. Kaupungin nettisivuilla Vanhusneuvoston jäsenmäärä on viisi, mutta Vanhusneuvoston jäsenistä 

yksi edustaa kolmea yhdistystä. 

5. Ikäpoliittinen ohjelma/suunnitelma on kesken. Kemijärven kaupungin sivuilla on viimeisin 

A.Myllykankaan  v.2013 tekemä ohjelma. 

6. Kaupungin lautakuntien ja kaupungin hallituksen muistioiden osalta käytiin läpi käynnissä olevaa 

organisaatiomuutosta. Palvelujohtajien virkoihin on ollut useita hakijoita.  

7. Käytiin läpi kaupungin taloudellista tilannetta kaupunginjohtaja Atte Rantasen tiedotteen 

mukaisesti.  

8. Sitran Vanhusneuvoston opas on tilattu Vanhusneuvostolle.  Opas on laitettu kiertoon 

Vanhusneuvoston jäsenille. 

9. Vanhusneuvoston budjetti vuodelle 2016.  Budjettiin on saatu vain pakolliset kustannukset 

(kokouskahvit, kokouspalkkiot sekä kilometrikorvaukset) noin 1000€. 

10. Keskustellaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle laadittavasta raha-anomuksesta vanhusten viikkoa 

varten tapahtuman järjestämiseen. 

11. Keskustellaan onko sosiaali- ja terveyslautakunnassa Vanhusneuvoston jäseniä ja meillä on yksi 

jäsen sosiaali- ja terveyslautakunnasta. Jorma S ottaa asian esille sosiaali- ja terveyslautakunnan 

kokouksessa.  

12. Käydään keskustelua, että Vanhusneuvoston puheenjohtajan tehtävä laitetaan kiertäväksi. 

Puheenjohtaja valitaan tämän vaalikauden loppuun ja puheenjohtaja valitaan varsinaisista 

jäsenistä. Puheenjohtajana jatkaa Helena Alatarvas.  

13. Ikäihmisten kuljetuksista käydään keskustelua ja todetaan, että taksikuljetukset/kylätaksit toimivat 

tällä hetkellä hyvin. Taksikuljetuksista on informoitu hyvin. Julkinen tiedottaminen on erittäin 

tärkeää ikäihmisille.  

14. Keskusteltiin teiden kunnossapitoon liittyvistä asioista. 60 000€ poistettu teiden kunnossapidosta. 

Lähes kaikki varat menevät talviauraukseen. Vanhusneuvoston jäsenet tästä syystä ovat huolissaan 

ikäihmisten arjessa selviytymisestä ja varsinkin niistä ikäihmisistä, jotka asuvat kauempana 

keskustasta. Vanhusneuvosto kirjelmöi asiasta tekniselle lautakunnalle teiden kunnossapidosta, 

että asukkaiden olisi mahdollista asua omassa kodissaan (teiden hoidon omavastuuta ei tulisi 



kerätä). Sovittiin yhdessä, että J. Särkelä, H. Alatarvas ja I. Kortelainen laativat yhdessä kirjelmän 

10.1.2016 mennessä tekniselle lautakunnalle mm. teiden kunnossapidosta ja aurauksesta.  

15. Useita palveluasuntoja vapaana Luusuantiellä ja Kalamiehenkadulla. Tämä aiheuttaa huolta 

Vanhusneuvoston jäsenissä. Keskustellaan, että jokainen tiedottaa tuttavilleen vapaista 

palvelutalon asunnoista. Keskustellaan lehti-ilmoituksen laittamisesta vapaista asunnoista sekä 

jutusta KotiLappiin. Ehdotetaan, että seuraava Vanhusneuvoston kokous pidettäisiin 

Palvelukeskuksen tiloissa /Koivula-koti ruokasalissa ja mukaan pyydetään säätiön edustaja Rainer 

Naakka, Aarne Karjalainen, Esa Mäkinen, Marjaana Ahvonen sekä Lapponian SAS-arviointiryhmän 

edustaja R-M Kesälahti.  

16. Seuraava kokous 12.4.2016 klo 17.00 Kemijärven palvelukeskuksen tiloissa/Koivula koti. 

 

 

Kemijärvellä 7.1.2015 

 

 

 

Helena Alatarvas   Rauni-Maaria Kesälahti / Riitta Kerkkä 

vanhusneuvoston puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 


