Rovaniemen kaupungin
Vanhusneuvosto
Aika:

8.8.2016, klo 12.00-14.10

Paikka:

Kokoushuone Kiiruna, Hallituskatu 7

PÖYTÄKIRJA

Läsnä
Antti Palokangas
puheenjohtaja
Leena Jakkula
Kaarina Kapraali
Seppo Alaraudanjoki
Juhani Inkeröinen
Raili Kerola
Maarit Airaksinen
kaupunginhallitus (poissa)
Eini Marja Tennilä
perusturvalautakunta
Jaana Kupulisoja
tekninen lautakunta
Raija Kivilahti
vapaa-ajan lautakunta
Maija Kaikkonen
palveluesimies
Niina Heikkinen-Ojala
sihteeri, perusturvapalvelut
Tuulikki Louet-Lehtoniemi palveluesimies
Esityslista

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.

Kokouksen työjärjestys
työjärjestys hyväksytty

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pöytäkirja tullut kaikille, todetaan hyväksytyksi

4.

Pöytäkirjan tarkastajan ja varatarkastajan valinta
Valitaan Seppo Alaraudanjoki ja varalle Juhani Inkeröinen

5.

Syksyn kokousajat
Päätettiin kokousajat syksylle seuraavasti tiistaina 11.10. klo.
12.00 ja tiistaina 29.11. klo. 12.00. Ja sovitaan, että ajat
pidetään, jos ei pääset tulemaan ilmoittaa varajäsenelle ja
Päätetään syksyn kokousajat. 11.10. ja 29.11. klo 10.30
työvaliokunta ja vars. kokous klo 12.
Niinalle varajärjestely – Tuulikki tekee silloin tai Marjoriina/ Niina
paikalle

-

pyritään pitämään varauksista kiinni, esittelijä- tai
sihteerilähtöisistä syistä ei muutoksia aikatauluun
esittelijän tehtävät: esim. lautakunnan valmistelussa olevat
asiat, päätökset jne.
vanhusneuvoston jäsenten sitouttaminen, kahteen suuntaan
viestin viejä
hallintokuntien edustajien sitouttaminen – tuodaan tiedoksi
esim. valmistelussa olevat asiat
toimittaa kokousmateriaalin.

Puheenjohtaja käytti oikeutta muuttaa 7 kohdan 6. kohdaksi.
6.

Vanhustenviikko
tilanne katsaus viikon ohjelmasta. Tuulikki Louet-Lehtoniemi
esittää vanhustenviikon jo varmistuneet ohjelmat. Muutama
muutos tehtiin ohjelmaan.
Vanhustenviikon budjetti on vielä auki. Vanhusneuvosto valitsee
Rovaniemen vanhustekotunnus 2016 ehdokkaista voittajan.
Vanhusneuvosto kokoontuu 28.9.2016 klo, 12.00. Voittaja
julkistetaan 3.10. vanhustenviikolla.

7.

Talousarvio
Valmistelun toivotaan olevan kpgin normikäytännön mukaista;
esitykset seur. vuoden osalta syksyllä ja edelleen varataan omaan
budjettiin tai nykyisen käytännön mukaisesti.
Tarvittavat ja päätösten mukaiset määrärahavaraukset oltava
käytettävissä.
Valmistellaan lokakuun kokoukseen esitys määrärahoista
- retki, koulutus

8.

Vanhusneuvoston edustajien valinta ikäihmisten
palvelujen kehittämisen työrukkasiin
Kuntoutuksen toimivuus ja vahvistaminen – läpileikkaavana
toimintana, Anne Kytölahti
jäseneksi Juhani Inkeröinen, Seppo Alaraudanjoki
Palveluohjauksen kokonaisuus
Maija Kaikkonen
jäseneksi Leena Jakkula
Kotihoidon kyky vastata muuttuvaan tarpeeseen, teknologian
lisähyödyntäminen
Anneli Ylitalo
jäseneksi Jaana Kupulisoja, Kaarina Kapraali

Kevyempien asumisen muotojen lisääminen
Johanna Pikkuaho
jäseneksi Raili Kerola
Laitoshoidosta luopuminen, tehostetun palveluasumisen
vähentäminen
Sirkka Peltola, Tuulikki Louet-Lehtoniemi
jäseneksi Antti Palokangas
Henkilöstörakenteen uudistaminen/sopeuttaminen
Johanna Lohtander, Tuulikki Louet-Lehtoniemi
jäseneksi Raija Kivilahti

9.

Muut asiat
Lapin kansanedustajille tehdään valitus vanhusneuvoston nimissä
postin palveluista.

10.

Kokouksen päättyi 14.10

___________________
Antti Palokangas
puheenjohtaja
Jakelu:
vapaa-ajanlautakunta
perusturvalautakunta
tekninen lautakunta
kaupunginhallitus
vanhusneuvosto

___________________
Seppo Alaraudanjoki
pöytäkirjantarkistaja

