
KEMINMAAN KUNTA

D/286/13.01/2022

Suunnitelman ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisestä Keminmaan kunnassa vuo-
sina 2021-2024 vuosittainen seuranta 2021

HYV § 105/04.05.2022
Keminmaan kunnassa laaditun suunnitelman ikääntyneiden hyvinvoinnin 
edistämisestä Keminmaan kunnassa vuosina 2021-2024, toteutumista seura-
taan vuosittain.

Liitteenä Suunnitelma ikääntyvien hyvinvoinnin edistämisestä Keminmaan 
kunnassa vuosina 2021–2024, 2021 seuranta

Perusturvajohtajan esitys:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy Suunnitelman ikääntyvien hyvinvoinnin edis-
tämisestä Keminmaan kunnassa vuosina 2021–2021 seurannan vuodelta 
2021. Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustol-
le liitteenä olevan seurannan vuodelta 2021.

Hyvinvointilautakunnan päätös:
Esitys hyväksyttiin.
- - - - -

KH § 267/24.05.2022
Liitteenä Suunnitelma ikääntyvien hyvinvoinnin edistämisestä Keminmaan 
kunnassa vuosina 2021–2024, 2021 seuranta

Vs. kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 
suunnitelman ikääntyvien hyvinvoinnin edistämisestä Keminmaan kunnassa 
vuosina 2021–2021.

Kunnanhallituksen päätös:
Esitys hyväksyttiin.
- - - - -

KV § 70/16.06.2022
Liitteenä Suunnitelma ikääntyvien hyvinvoinnin edistämisestä Keminmaan 
kunnassa vuosina 2021–2024, 2021 seuranta

Kunnanhallituksen esitys valtuustolle:
Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan suunnitelman ikääntyvien hyvin-
voinnin edistämisestä Keminmaan kunnassa vuosina 2021–2021.

Valtuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin.

70 §

Valtuusto 16.06.2022
Kokouspäivä

SivuOTE PÖYTÄKIRJASTA

Keminmaa 27.06.2022
Johdon sihteeri Anne Puotiniemi
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Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuutahot  Arviointi

Keminmaan Keminmaan Aina 
peruskorjaus

Tekniset Valtuusto hyväksyi 
kunnan 
alueella

vuokra-asunnot suunnitelman palvelut saan 16.12.2021 
on tarjolla ottaa huomioon yhteydessä vanhustentalon B-
riittävästi ikäihmiset ja Hyvinvointi- investoinnin, toteutuu 
ikäihmisille esteettömyyden palvelut vuosien 2022-2023 
soveltuvia talojen
esteettömiä peruskorjauksia Elinkeinotoimi
asuntoja suunniteltaessa.

Kunnan kiinteistö- Vuosittain
ja talousarvion
investointisuunni- laadinnan
telmissa yhteydessä
huomioidaan
ikäihmisten tarpeet.

Elinkeinotoimi 2022-2024
toimii aktiivisesti
uusien
asuntohankkeiden
saamiseksi
kuntaan.

Liikenne- ja Ikäihmisten 2021 
ensimmäinen

Tekninen
ulkoilureittien käytössä oleville asiointireitin Vuoden 2021 osalta
suunnittelussa asiointi- ja kunnossapito 

ja
Hyvinvointi on toteutunut.

ja ulkoilureiteille levähdyspen
kitkunnossapido

ss
hiekoitus ja suunniteltuna

a huomioidaan levähdyspenkit Laurilaan ja
ikäihmisten tukemaan Lautiosaaree

n.tarpeet ja liikkumista. Toteutus 
2022sukupolvien

kohtaamispaik
at

Kallinjärven 2024 
keskustanympäristön lähiliikuntapai
kkakehittäminen penkkeineen 
onlähiliikuntapaikaksi valmis.

lapsille ja
ikäihmisille.

Joukkoliiken- Suunnitelma 
ja

Hallinto
nettä 
suunnitel-

tarpeen 
kartoitustaessa 2024 
mennessä.

Hyvinvointi
huomioidaan
ikäihmisten Sivistys
tarpeet.
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Kulttuuri osaksi ikäihmisten arkea

Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuutahot Arviointi

Keminmaassa Huomioidaan Vuonna Tekninen Ei ole toteutunut
on ikäihmisille kunnan investointi- 2022 tila on vuonna 2021
kohtaamis- ja kiinteistösuunni- käytettäviss Hyvinvointi
paikka, jossa on telmissa. ä
mahdollisuus Sivistys
olla osallisena Järjestöt ja
arjen kulttuurista. vapaaehtoiset

mukaan
tuottamaan arjen
kulttuuria.

Ihmisen oma Ikäihmisten hoito- Työ Hyvinvointi
elämänhistoria ja ja palvelu- aloitetaan Huomioidaan 
kulttuuri osana suunnitelmiin vuonna Johtoryhmä palvelutarpeen 
asiakkaiden kirjataan omat 2021 arviointia  
palveluiden mieltymykset, Vanhus- tehtäessä
suunnittelua. tottumukset ja neuvosto

suunnitelma
kultturitottumusten
ylläpidosta.

Kulttuuripalveluid
en vieminen Kunta, järjestöt ja Työ Kunta, Seurat ja  Korona pandemia 
sinne, missä harrastepiirit aloitetaan järjestöt  ja rajoitukset 
ikäihmiset ovat totetutavat vuonna haitanneet toimin
tai minne toimintaansa 2021 nan aloittamista
ikäihmiset osana ikäihmisten
pääsevät. arkea.

Taidenäyttelyitä,
esityksiä sinne,
missä ikäihmiset
liikkuvat, asuvat,
esim. päivä-
toiminta.
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Ikähmisten osallisuuden vahvistaminen

Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuutahot Arviointi
Vanhus- Kerran vuodessa Kaikki Perusturvajohta
neuvoston tapaaminen hallintokunnat, jan ja vanhus
roolin johtoryhmän johtoryhmä ja neuvoston pj
vahvistaminen kanssa. vanhus- tapaaminen 
kunnan neuvosto 12/2021, uuden
päätöksen- Lausuntokierros kauden suunnit
teossa. vanhusneuvostolle telu

Valtuustoon
osallistuminen On toteutunut

Vanhusneuvosto
kertoo toiveensa
kunnassa
järjestettävästä
toiminnasta ja
palveluista kerran
vuodessa.

Digiopastus Ikäihmisten Jatkuvaa Sivistystoimi
osallisuuden
parantaminen

Ikäihmisten 2021 Kaikki Ei ole toteutunut
osallisuus hallintokunnat vuonna 2021 
seminaari korona pande
vuosittain miasta johtuen
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