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JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS  
 

 
Aika Tiistaina 12.6.2018 klo 13:00–15:00         
 
Paikka Kokoustila 1, kunnantalo, Kasurilantie 1 
 
Läsnä Erja Valkonen, Siilinjärven seurakunta 
 Viljo Nuutinen, Eläkeliiton Siilinjärven Yhdistys ry 
 Rauno Jääskeläinen Helena Sihvonen (varajäsen), Siilinjärven Eläkeläiset ry 
 Matti Pulkkinen, Siilinjärven Invalidit ry 
 Riitta Vuorimaa, Siilinjärven Invalidit ry 
 Pekka Joutsenoja, Siilinjärven Sydänyhdistys ry 
 Erkki Miettinen, Siilinjärven Kehitysvammaisten Tuki ry 
 Antti Jokikokko, sivistystoimenjohtaja / Siilinjärven kunta 
 Markku Heikkinen, kunnossapitomestari (tekniset) / Siilinjärven kunta 

Hyvinvointisuunnittelija, vs. vanhustyön asiantuntija Seija Leppänen (varajäsen) / Siilinjärven 
kunta 

 
 
 
ASIALISTA:    
 
 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
 
Kokouksen koollekutsuja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Todettiin läsnäolijat ja esittäytyminen. 
Kokouksen alussa koostettiin asiat, jotka kokouksen koollekutsuja oli huomannut puuttuvan asialistalta.  
Kyseisiä asioita olivat:  

- edustajien valitseminen kunnanvaltuuston, sivistyslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja 
teknisen lautakunnan kokouksiin (Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano ei ollut 
järjestäytymiskokouksessa vielä täysimääräinen) 

- budjetti vuodelle 2018 
- tutustuminen uuteen toimintasääntöön 
- kokousmuistion hyväksyminen, jakelu ja julkaisu  

Asiat lisättiin asialistalle 
 
 Puheenjohtajan valinta 
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajaksi kuluvalle toimintakaudelle 2018–2021 valittiin Viljo 
Nuutinen, Eläkeliiton Siilinjärven Yhdistys ry 
 
Puheenjohtaja esitti kiitokset luottamuksesta ja kokous jatkui puheenjohtajan johdolla. Kokouksen 
koollekutsuja (hyvinvointisuunnittelijan varajäsen) jatkoi kokouksen sihteerinä Vanhus- ja 
vammaisneuvoston toimintasäännön 1.2.2018 alkaen § 3 mukaisesti. 
  
 Varapuheenjohtajan valinta 
 
Varapuheenjohtajaksi kuluvalle toimintakaudelle 2018–2021 valittiin Pekka Joutsenoja, Siilinjärven 
Sydänyhdistys ry  
 
 Työvaliokunnan nimeäminen 
 
Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin nimetä työvaliokunta puheenjohtajan työn tueksi. Työvaliokunta mm. 
valmistelee esityslistat / kokoukset, sekä vastaa toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen tekemisestä 
yhteistyössä vanhus- ja vammaisneuvoston muiden jäsenten kanssa. Työvaliokuntaan nimettiin 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi Matti Pulkkinen, Erja Valkonen sekä kunnan 
hyvinvointisuunnittelija.    
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 Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanon täydentäminen 

- Kaksi eläkeläisjärjestön varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet 
 

Siilinjärven Eläkkeensaajat ry 31.5.2018 päivätyllä kirjeellä on ilmoittanut edustajansa ja hänen 
henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen päätettäväksi. Näin ollen neuvoston kokoonpanosta 
puuttuu yhden eläkeläisjärjestön edustaja ja varajäsen. Pekka Joutsenoja lupautui olemaan yhteydessä 
Siilinjärven Seniorit ry: n edustajan ja varajäsenen asettamiseksi ja saattamaan asia kunnanhallituksen 
päätettäväksi. 

 
- Siilinjärven sydänyhdistyksen edustajan henkilökohtainen varajäsen 

 
Pekka Joutsenoja lupautui olemaan yhteydessä yhdistykseen varajäsenen asettamiseksi ja saattamaan asia 
kunnanhallituksen päätettäväksi. 

 
Tavoitteeksi asetettiin, että Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano olisi täysimääräinen seuraavaan 
kokoukseen mennessä.  

 
 Vanhus- ja vammaisneuvoston käynnistäminen valtuustokaudelle 2017–2021 
 
Lisäksi tässä yhteydessä puheenjohtaja toi esille Eläkeliiton Siilinjärven Yhdistys ry: n 8.5.2018 päivätyn, 
Siilinjärven kuntaan osoitetun avoimen kirjeen, koskien Siilinjärven Vanhus- ja vammaisneuvoston 
käynnistämistä valtuustokaudelle 2017–2021. Kirjeessä viitataan mm Kuntalain 27 §:n, jonka mukaan 
ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on 
asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Kirjeen mukaan ”kunnan poliittisen ja 
virkamiesjohdon olisi pitänyt reagoida ja nimetä vanhusneuvosto- ja Siilinjärvellä siihen liittyvä 
vammaisneuvosto heti valtuuston valintojen yhteydessä, tai viimeistään heti jälkeen.”  
 
Siilinjärven Invalidiliiton ry: n edustaja toi esille, että ovat myös omalta osaltaan olleet yhteydessä kuntaan ja 
eri yhteyksissä tuoneet esille vammaisneuvoston puuttumista (Kuntalaki 28 §).  
 
Kokouksen muutkin jäsenet esittivät pahoittelunsa asian viivästymisestä Siilinjärven kunnassa. 
 
 

 Edustajien nimeäminen kunnanvaltuuston, sivistyslautakunnan, sosiaali- ja 
terveyslautakunnan, teknisen lautakunnan kokouksiin  

 
Puheenjohtajan ehdotuksesta ja yksimielisesti asialistalle käsiteltäväksi asiaksi otettiin myös edustajin 
nimeäminen kunnanvaltuuston sekä em. lautakuntien kokouksiin. Edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus 
niiden julkisten asioiden osalta.  Kunnanvaltuuston kokouksiin edustajaksi valittiin puheenjohtaja Viljo 
Nuutinen, teknisen lautakunnan kokouksiin Riitta Vuorimaa ja sivistyslautakunnan kokouksiin Pekka 
Joutsenoja. Sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta valinta jätettiin avoimeksi odottamaan kunnes vanhus- ja 
vammaisneuvosto on täysimääräinen.  

 
 
Vanhustenviikon ja vammaisten päivän järjestämisen suunnittelua 
- Vanhustenviikkoa vietetään 7.10.–14.10.2018 teemalla Iloa toimeliaisuudesta  

 
Erja Valkonen sekä muut osallistujat pahoittelivat, että Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeämisen 
viivästymisen johdosta, myös Vanhustenviikon järjestelyjen aikataulu on myöhässä verrattuna aikaisempiin 
vuosiin ja nyt tänä syksynä seurakunnan tiedottajan työpanoksen hyödyntäminen tiedottamisessa voi 
vaikeuta.  
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Vanhustenviikon työryhmään valittiin puheenjohtajaksi Erja Valkonen ja jäseniksi Viljo Nuutinen, Rauno 
Jääskeläinen sekä kunnan edustajina erityisliikuntaryhmien liikunnanohjaaja Tanja Korhonen, 
kulttuurikoordinaattori Hanna Kauhanen ja vs. vanhustyön asiantuntija Seija Leppänen.    
 
Erja Valkonen oli jo tehnyt aikataulusyistä seurakunnan osalta varaukset seuraavasti:  
Kirkkopyhät Siilinjärvellä 14.10.2018 klo 10:00 Siilinjärven kirkossa ja klo 13:00 Vuorelan kirkossa.  
 

- Lisäksi kiinnostuksensa osallistua vanhustenviikon tapahtumiin tapahtumapaikkana on 
ilmaissut Kunnonpaikasta Arja Mielikäinen. Kunnonpaikka järjestää 
14.10. Vanhustenviikon sunnuntaitapahtuman.  

- Yrjö ja Hanna Kotien Akuliinan toimipiste on myös mukana mahdollisuuksiensa 
mukaan, yhteyshenkilönä Maarit Laurila.  

  

Muuta huomioitavaa ja ideoita:  
- Valtakunnallinen vanhustenviikon aloitus on Kuopiossa 7.10.2018 
- Maanantaisin seurakuntatalolla toimii erityisliikuntaryhmien liikunnanohjaaja Tanja 

Korhosen ohjaama tuolijumppa klo 12:00 alkaen.  Saisiko sen ympärille eri järjestöjen 
edustajia mainostamaan omaa toimintaansa teeman ”Iloa toimeliaisuudesta” mukaisesti? 

- Tiistaina 9.10.2018 on valtakunnallinen Senior Surf- päivä. Syntyisikö tämän teeman 
ympärille jotain yhteistä ohjelmaa? 
 

 
Kansainvälinen Vammaisten päivä 3.12.2018 

 
Työryhmään valittiin Matti Pulkkinen ja Riitta Vuorimaa, seurakunnan nimeämänä edustajana Raija 
Hallikainen sekä kunnan edustajana erityisliikuntaryhmien liikunnanohjaaja Tanja Korhonen 
 
 
      Vanhus- ja vammaisneuvoston budjetti vuodelle 2018   
 

Vanhus- ja vammaisneuvostolle on talousarviossa varattu 3 000 €, jota neuvosto voi käyttää 
toimintasuunnitelmansa mukaiseen toimintaan. Kokouksessa päätettiin seuraavasti: 

- Vanhustenviikon kustannuksiin 1300 € 
- Kansainvälisen vammaisten päivän kustannuksiin 600 € 
- Muuhun neuvoston toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan 1100 € 
 

  Muut asiat 
 

TOIMINTASÄÄNTÖ 
Todettiin, että osallistujat ovat tutustuneet uuteen toimintasääntöön alkaen 1.2.2018.  Osallistujat 
totesivat toimintasäännön selkeäksi, joka ohjaa hyvin toimintaa.  Huomautuksena esitettiin 
toimintasäännössä oleva virhe, jossa talousarvion määrärahan kohdalla mainitaan vain 
vanhusneuvoston määräraha.  Esitettiin, että ko. kohta tulee korjata vanhus- ja vammaisneuvoston 
määrärahaksi.  
 
KOKOUSMUISTION HYVÄKSYMINEN, JAKELU JA JULKAISU  
Sihteeri lähettää muistion sähköpostilla neuvoston jäsenille, joiden tulee viikon sisällä esittää 
mahdolliset huomautukset.  Jos huomautuksia ei määräajassa tule, katsotaan muistio hyväksytyksi ja 
julkaistaan kunnan www-sivuilla.  
 
EHDOTUKSIA ja IDEOITA TOIMINTASUUNNITELMAKSI 2018 (ja 2019) 

- Tutustuminen Voimaa vanhuuteen – hankkeen sisältöön (luennoitsija kunnasta) 
- Ikäihmisten asumispalveluiden paikkatilanne tällä hetkellä / uudisrakentaminen 

kunnan/yksityinen (luennoitsija) 
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- Miten tiivistää yhteistyötä kunnan sekä yksityisen rakennustuotannon edustajien kanassa, 
jotta jo varhaisessa vaiheessa esteettömyys huomioitaisiin asianmukaisella tavalla? 
Kunnassa tehdään esteettömyyskartoituksia vapaaehtoisvoimin, ja todettiin, että yhteistyö 
on kunnan edustajien kanssa hyvää. Tosin esteettömyyskartoituksia vapaaehtoisvoimin 
voi tehdä rajallisen määrän ja yleensä yhteydenotossa tulee heidän itse olla aktiivisia 

- Tutustuminen muiden vanhus- ja / tai vammaisneuvostojen toimintaan, esim. ehdotettiin 
opintokäyntiä Kuopioon. Opintokäynti on tarkoitus toteuttaa tämän syksyn aikana. 
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja organisoivat sopivan ajankohdan Kuopion edustajien 
kanssa.  

- Työvaliokunta työstää toimintasuunnitelmaa, tämän vuoden osalta valmis viimeistään 
syyskuun lopulla ja myös vuoden 2019 toimintasuunnitelman valmistelu käynnistyy kesän 
aikana. 

 
SEURAAVAT KOKOUSAJANKOHDAT: 

 
 Työvaliokunta 9.8.2018 klo 10:00 
 Neuvoston kokoukset: 
  23.8.2018 klo 9:00 
  20.9.2018 klo 9:00  
 15.11.2018 klo 9:00 
 
 


