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Aika

Keskiviikkona 7.3.2018 klo 12.00-13.47

Paikka

Kaupungintalo, Hallituskatu 7, 1 krs., neuvotteluhuone Kiiruna

Osallistujat
Leena Jakkula
Raili Kerola
Lasse Aro
Juhani Inkeröinen
Kaarina Kapraali
Hilkka Kotila-Martti

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen

Kaisu Huhtalo
Raija Kivilahti
Eini-Marja Tennilä
Sirkka Peltola
Maarit Alikoski

tekninen lautakunta
vapaa-ajan lautakunta
perusturvalautakunta
palveluesimies, perusturvapalvelut
sihteeri, erityisasiantuntija, hallintopalvelut

”
”

1.

Kokouksen avaus
Päätös: Puheenjohtaja Leena Jakkula avasi kokouksen ja
toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin.

3.

Edellisen kokouksen 2.2.2018 pöytäkirja
Päätös: Hyväksyttiin.

4.

Kokouksen työjärjestys
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksillä:
- 6. Ajankohtaiset asiat; palveluesimies Maija Kaikkonen /
Potkurin ajankohtaiset asiat sekä
- jäsen Kaarina Kapraali / Ruokajakeluverkoston
tilannekatsaus (liite), Voimaa vanhuuteen tilaisuus
16.2.2018.

5.

Pöytäkirjan tarkastajan ja varatarkastajan valinta
Päätös: Valittiin Hilkka Kotila-Martti, varalle Raili Kerola.
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6.

Ajankohtaiset asiat
1) Merkittiin tiedoksi Maija Kaikkosen
ajankohtaiskatsaus Potkurin tiloista ja niiden käytöstä
(mm. astiastot). Todettiin, että tilojen valvontakameralla on kiire. Kokoushuoneiden ovitaskut tilattu.
Todettiin, että olisi hyvä saada tiloihin pienikokoinen
Suomen lippu. Painotettiin, että tilojen ovet pitää
sulkea kunnolla.
2) Rinteenkulman
terveysaseman
uudet
tilat/
tutustuminen 14.2.2018. Tutustumiskäynnille osallistuivat Raili Kerola ja Kaarina Kapraali.
Todettiin, että piha-alueen esteettömyys ja hissin
toimivuus mietitty; luotetaan, että hoidetaan kuntoon.
Käytävien väritys haalea. Todettiin, että perusturvalautakunnan vierailuun liittyen tehty väreistä korjaava
esitys. Vanhusneuvosto huomauttaa myös terveysaseman värien esteettömyydestä ja seuraa, että asia
korjataan. Tiloista puuttuvat käsidesi –annostelijat.
Korotettuja tuoleja sen sijaan on.
3) Tiedot uimahallityöryhmän etenemisestä
Työryhmä on kokoontunut muutaman kerran ja
seuraava kokoontuminen 13.3.2018. Vaikuttamistoimielinten edustajia on informoitu hyvin valmistelun
etenemisestä ja edustajien esittämät puutteet on
korjattu aina seuraavaan kokoukseen mennessä.
Esteettömyys ja saavutettavuus huomioitu hyvin.
Citybussiliikenne käynnistetään.
Vanhan uima-hallin kuntotarkastus meneillään.
Peruskorjaus-tarvetta kartoitetaan; se ei ole ehkä niin
kiireellinen kuin puhuttu. Käydyssä keskustelussa
painotettiin, että on tarve ”kansalaisten uimahallille”.
Myös lapsiperheet tarvitseva keskustan alueelle
uimahallin.
4) Valviran ja Lapin aluehallintoviraston vanhusten kotiin
annettavien palvelujen asiakasareena 15.3.2018
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Vanhusneuvosto
on
tiedottanut
tilaisuudesta:
Rovaniemi.fi
www-sivuilla
(ajankohtaista
+asukasuutiset), Rovaniemen kaupungin pääkirjasto,
aluelautakuntien ja kylien jakelu-listat, Neuvokasverkoston vapaaehtoisten kuukausi-infossa (paikalla
noin 50 vapaaehtoista) , Neuvokasverkoston FB (yli
400 seuraajaa),
järjestötalon www-sivujen ajankohtaista, Neuvokkaan järjestöverkostolle sekä
vanhusneuvostolle sähköpostitse. Ilmoittautumiset
9.3.2018 mennessä osoitteeseen ella.roimaa@
valvira.fi tai puh. 0295 209 338
5) Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston AVOIN
KESKUSTELUTILAISUUS, Sinetän kylätalolla, Parkkikankaantie 12 keskiviikkona 14.3.2018 klo 13.0015.00. Vanhusneuvosto on tiedottanut tilaisuudesta:
mediajakelu, Rovaniemi.fi, tekstiviestijakelulistoilla ja
alueella, liite.
Tilaisuuteen osallistuvat: Leena Jakkula, Raili Kerola,
Kaarina Kapraali, Lasse Aro, Hilkka Kotila-Martti
(mahdollisesti) ja Sirkka Peltola.
6) Rovaniemen
kaupungissa
toteutuva
ruokaaputoiminta. Kuultiin Kaarina Kapraalin selostus, liite.
7) Liikuntaraati 16.2.2018
Kuultiin Kaarina Kapraalin
ikäihmisten liikunnasta ja
keskustelu.

selostus ja käytiin
sen edistämisestä

Päätettiin, että varataan elokuusta 2018 lähtien
Potkurin Isomus-Sali yhdessä Voimaa vanhuuteen –
projektin
ja
liikunnan
opiskelijoiden
kanssa
toteutettavaan viikoittaiseen yhteiseen liikuntaan.
Tavoitteena, että osallistujiksi saadaan myös niitä
ikäihmisiä, jotka eivät ole yhdistyksissä.
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7
Esitys eläkeläisten alennetusta bussikortista ja maksuttoman bussikortin
myöntämisestä sotainvalideille sekä rintama-veteraaneille ja
työvelvollisille, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai
rintamatunnus
Vanhusneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 2.2.2018 asia
10 ja päätti, että asia valmistellaan seuraavan työvaliokunnan
kautta vanhusneuvostolle 7.3.2018. Vanhusneuvoston esitys
lähetetään teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.
Taustaa
Rovaniemellä käynnistyy 4.6.2018 alkaen kaupungin
vastuulla järjestettävä paikallisliikenne. Tekninen lautakunta
valitsi 12.12.2017 § 186 Rovaniemen kaupungin
paikallisliikenteen liikennöitsijäksi Koskilinjat Oy:n kesäkuusta
2018 lähtien. Kaupunki maksaa liikennöitsijälle vajaat 2,5
miljoonaa euroa vuodessa paikallisliikenteen bussien
ajamisesta. Lipputuloja on tulossa arviolta 1,4 miljoonaa
euroa.
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa 20.2.2018 § 24:
Rovaniemen kaupungin järjestämän joukkoliikenteen
taksavyöhykkeet, lipputuotteet ja hinnasto
http://rovaniemi.cloudnc.fi/fiFI/Toimielimet/Tekninen_lautaku
nta/Kokous_2022018/Rovaniemen_kaupungin_jaumlrjestau
mlmauml(17974)
Tekninen lautakunta pyytää vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston esityksiä maksuttomuudesta kokouskäsittelyynsä
22.3.2018.
-Esimerkkejä
eläkeläisten
maksuttomista korteista

alennusmatkakorteista

ja

Eläkeläiset HSL:n alueella
Henkilökohtaista matkakorttia käyttävät eläkeläiset voivat
tietyin edellytyksin matkustaa alennushintaan. Alennuksen
voi saada matkakortin kausi- ja arvolipuista. Alennusoikeus
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talletetaan matkakorttiin palvelupisteessä. Eläkeläisen on
asuttava vakituisesti HSL-alueella.
Alennukseen
ovat
oikeutettuja:
Kelan
maksamaa
kansaneläkettä saavat henkilöt, jotka eivät saa takuueläkettä.
Alennuksen suuruus on 25 % (alennusryhmä 1). Kelan
maksamaa täyttä tai osittaista takuueläkettä saavat henkilöt.
Alennuksen suuruus on 50 % (alennusryhmä 2).
Alennusoikeus on voimassa enintään kolme vuotta. Jos
oikeus kansaneläkkeeseen tai takuueläkkeeseen on
määräaikainen, asiakasryhmän voimassaolo päättyy Kelan
todistuksessa olevan päivämäärän mukaan.
Maksuton matkakortti HSL:n alueella
HSL-alueella vakituisesti asuvat sokeat, sotainvalidit ja
rintamaveteraanit saavat maksuttoman matkakortin ja
seudullisen matkustusoikeuden, jos he täyttävät seuraavat
ehdot: 1) Sokeat, näkövamman haitta-aste vähintään 50 % 2)
Sotainvalidit,
sotavammasta
aiheutuva
haitta
3)
Rintamaveteraanit ja työvelvolliset, joilla on rintamasotilas-,
rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Miinanraivaustehtävissä
olleet henkilöt, joilla on sota-arkiston antama todistusmiinanraivaustehtäviin osallistumisesta tai Kela-kortti, jossa
on MR tunnus. Henkilöt, jotka kuuluvat Suomen sotiin
liittyvissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuslain (1039/1997)
piiriin. 4) Lisäksi pyörätuolia käyttävät henkilöt eivät tarvitse
lainkaan lippua HSL:n joukkoliikenteessä. Myöskään
pyörätuoli-asiakkaan mukana oleva saattaja ei tarvitse
matkalippua, kun hän matkustaa yhdessä kanssasi, jos
sinulla on Oikeus saattajaan -kantakortti.
HSL Liput ja hinnat ym. https://www.hsl.fi/liput-jahinnat/alennusliput/ elakelaiset, https://www.hsl.fi/liput-jahinnat/alennusliput/ invalidit
-Turun
kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunnan
22.10.2014
vahvistamat vapaakortin myöntämisperusteet alla.
C. Vapaakortin myöntämisperusteet
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1)Kaikki sotainvalidit. Kortin saanti edellyttää todistusta sotainvaliditeetista. 2)Työssäkäyvät vaikeasti vammaiset, joilla on
pysyvä, vähintään vaikea yleinen toiminnan vajaus, jonka
haittaluokka on vähintään 11. Työssäkäynti on todistettava
vuosittain työnantajan allekirjoittamalla todistuksella.
D. Oikeus saattajaan
Saattaja saa kulkea ilmaiseksi saattotehtävissä, jos
saatettavalla on vammaisten arvo- tai kausikortti, joka
oikeuttaa saattajaan.
-Seniorialennus
myönnetään
65
vuotta
täyttäneille
liikennöintialueen kunnissa henkikirjoilla oleville senioreille.
Alennuksen saamiseksi riittää henkilöllisyystodistus. Turun
joukkoliikenteestä tietoja: https://www.foli.fi/fi
-Rovaniemen kaupungin vammaisneuvoston 12.2.2018
käsittely asiasta liitteenä.
Päätösehdotus:
Työvaliokunta käsitteli asian kokouksessaan 21.2.2018 ja
esittää vanhusneuvostolle
Vanhusneuvosto pyytää huomioimaan Rovaniemen joukkoliikenteen alennuslipuissa kansaneläkettä saavat yli 65vuotiaat ja rintamatunnuksilla olevat veteraanit sekä henkilöt
joilla on sosiaalihuoltolain perusteella oikeus kuljetuksiin.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston edustajan nimeäminen
Lapin maakunnan vanhusneuvostoon
Hallituksen esityksessä maakuntalaiksi edellytetään, että
maakuntaan asetetaan nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten
vaikuttajaryhmä, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto.
Lisäksi
maakunnassa,
johon
kuuluu
saamelaisten
kotiseutualueeseen
kuuluva
kunta,
on
asetettava
saamenkielen vaikuttamistoimielin.
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Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua johtava ja
ohjaava
väliaikainen
valmistelutoimielin
päätti
kokouksessaan 9.1.2018, että se perustaa hallituksen
esityksen mukaiset vaikuttamistoimielimet jo jatkettuun
valmisteluvaiheeseen ja näin luo edellytykset, että
vaikuttamistoimielimet
voivat
osallistua
maakunnan
palvelujen järjestämisen suunnitteluun ja valmisteluun alusta
lähtien.
Yksi kevään 2018 aikana perustettava vaikuttamistoimielin on
vanhusneuvosto.
Maakunnallisen
vanhusneuvoston
keskeiset tehtävät käyvät ilmi oheisen linkin takaa löytyvästä
väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöksestä.
http://lapinliitto.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=m
eetingitem&id=2018437-8
Maakunnalliseen vanhusneuvostoon tulee edustus alueen
kaikkien kuntien vanhusneuvostoista ja lisäksi siihen voidaan
nimetä tai kutsua erikseen asiantuntijajäseniä. Kuntien
vanhusneuvostoja pyydetään valitsemaan keskuudestaan
yhden edustajan ja hänelle varaedustajan maakunnalliseen
vanhusneuvostoon.
Pyydämme alueen kuntien vanhusneuvostoja nimeämään
edustajansa ja hänen varaedustajansa maakunnalliseen
vanhusneuvostoon ja ilmoittamaan henkilöiden nimet
28.2.2018 mennessä osoitteeseen info@lapinmaakunta.fi.
Lapin maakunta- ja sote-valmistelua on informoitu, että
Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston esityksestä
päätetään vanhusneuvoston 7.3.2018 kokouksessa.
Päätösehdotus:
Työvaliokunta käsitteli asian kokouksessaan 21.2.2018 ja
esittää vanhusneuvostolle
Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston edustaja Lapin
maakunnalliseen vanhusneuvostoon on pj. Leena Jakkula ja
hänen varaedustajansa vpj. Raili Kerola.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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9. Ilmoitus- ja muut asiat
Päätös:
Vanhusneuvosto jättää Citybussista kannanoton:
Ounasvaaran uimahallihankkeen yhteyteen suunniteltu CITYbussi toiminta käynnistetään 1.6.2018 alusta.
Vanhusneuvosto korostaa uimahalli- ja muiden liikuntapalvelujen saavutettavuutta hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä.
Kaupungin ja muussa viestinnässä tarvitaan kampanjoita
julkisten kulkuneuvojen käytön edistämiseksi.
Vanhustenviikon 2018 liikuntaan sisällytetään liikuntaväärtit
sekä liikunnan, liikuntapalvelujen ja luontoelämysten
saavutettavuus.
Vanhustenviikon
suunnittelukokous
kutsutaan koolle maaliskuun aikana.
Sirkka Peltola tiedotti, että Mirja Tahvoselta tulee kutsu
Pulkamontien ryhmälle. Muuttoon ollaan valmistautumassa

10. Kokouksen päättäminen:
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.47.

Vanhusneuvosto
kuuntelee
Sinua

Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston

AVOIN KESKUSTELUTILAISUUS
Sinetän kylätalolla, Parkkikankaantie 12
keskiviikkona 14.3.2018 klo 13.00-15.00
Rovaniemen kaupungin vanhusneuvosto seuraa vanhusten tarpeiden
kehitystä kaupungissa sekä osallistuu ikääntyneiden palvelujen ja
elinympäristön suunnitteluun ja arviointiin. Vanhusneuvosto edistää
ikääntyneiden selviytymistä asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen
saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa. Neuvosto tekee
myös esityksiä ja aloitteita.
Sinetän kylätalolla keskustelemassa vanhusneuvoston puheenjohtaja
Leena Jakkula, varapuheenjohtaja Raili Kerola sekä vanhusneuvoston
jäseniä.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

