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Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous 

 

Aika 

 

Torstai 20.9.2018 kello 9:00 

Paikka Siilinjärven kunnantalo (os. Kasurilantie 1), kokoushuone 1 

 

Läsnä 

 

Viljo Nuutinen, puheenjohtaja, Eläkeliiton Siilinjärven yhdistys ry 

Arja Jolkin, Siilinjärven eläkkeensaajat ry 

Helena Sihvonen, Siilinjärven eläkeläiset, (Jääskeläisen varajäsen) 

Matti Pulkkinen, Siilinjärven Invalidit ry 

Anja Tuomainen, Siilinjärven Invalidit ry, (Vuorimaan varajäsen) 

Erkki Miettinen, Siilinjärven kehitysvammaisten tuki ry 

Erja Valkonen, Siilinjärven seurakunta 

 

Tanja Tilles-Tirkkonen, hyvinvointisuunnittelija, kokouksen sihteeri, Siilinjärven kunta 

Antti Jokikokko, sivistysjohtaja, Siilinjärven kunta 

 

Poissa Rauno Jääskeläinen, Siilinjärven eläkeläiset ry 

Pekka Joutsenoja, varapuheenjohtaja, Siilinjärven sydänyhdistys ry. Myös Joutsenojan 

varajäsen Irja Koski estynyt 

Riitta Vuorimaa, Siilinjärven Invalidit ry 

Markku Heikkinen, kunnossapitomestari, Siilinjärven kunta 

      

 

Käsiteltävät asiat 

  

1. Kokouksen avaus ja läsnä- ja poissaolevien toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksen alussa esiteltiin kokouksen 

läsnäolijat ja todettiin poissaolijat. Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan päätösvaltainen.  

 

2. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

Kokouskutsu ja asialista on lähetty kokoukseen kutsutuille sähköpostilla.  

Muihin asioihin esiteltiin lisättäväksi Voimaa vanhuuteen – toiminnan jatkuminen Siilinjärvellä.  

Asialista hyväksyttiin em. lisäyksellä.  

 

3. Palaute Kuopion vanhus- ja vammaisneuvostojen tapaamisesta  

Tapaamisessa 19.9.2018 Kuopiossa Kuopion vanhusneuvosto esitteli järjestäytymistään ja toimintaansa. 

Tapaamisessa oli läsnä myös vammaisneuvoston edustaja. Tapaamiseen päätteeksi toteutui tutustuminen 

Kuopion Mäntykampukseen, tehostetun palveluasumisen yksikköön.  

Kuopiossa toimii erilliset vanhus- ja vammaisneuvostot. Vanhusneuvosto koostuu 12 jäsenestä (ja 12 

varajäsentä), puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. Mukana on viisi eläkeläisjärjestöjen nimeämää 

jäsentä ja seitsemän puolueiden nimeämään jäsentä suhteessa kuntavaalien tulokseen. Toimikausi on kaksi 

vuotta. Vanhusneuvosto kokoontuu 8-10 kertaa vuoden aikana.  
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Kuopion vanhusneuvostolla on käytössään joitain toimintamalleja, joita myös Siilinjärvellä voitaisiin ottaa 

käyttöön ja kehittää edelleen. Kuopiossa vanhusneuvostolla oma esite, jossa oli kuvattu toiminta ja jäsenet. 

Tällainen tarvittaisiin myös Siilinjärvelle. Kuopion vanhusneuvoston kokouksissa asialistalla olevat myös 

ikääntyneiden toimitila-asiat, joka on keskeinen keskustelun aihe myös Siilinjärvellä. Kuopion vanhusneuvosto 

on toteuttanut myös hankkeita, kuten Palvelutarjotin – hankkeen, jossa on listattu tarjolla olevia palveluja. 

Myös Siilinjärvellä palvelutarjonnan yhteen kokoamisesta olisi hyötyä.  

Todetaan, että Kuopiossa kohdataan myös samoja haasteita kun Siilinjärvelläkin liittyen muun muassa 

ikääntyneiden pariskuntien yhdessä asumiseen erilaisissa palvelutarpeen tilanteissa. Kuopiossa asiaan on 

pyritty löytämään ratkaisua muun muassa niin, että rakennusten peruskorjauksien yhteydessä saman talon 

eri kerroksiin tai vierekkäisiin taloihin on pyritty tuomaan sekä palveluasumista ja tavallisia vuokra-asuntoja.  

 

4. Kotipolun toiminnan esittely, johtaja Raija Pajunen   

Tilastojen mukaan tulevien vuosien aikana yli 75-vuotiaiden osuus Siilinjärvelle kuten myös muualla Pohjois-

Savossa tulee kasvamaan. Tähän pyritään reagoimaan myös asumispalveluiden liittyvällä ennakoinnilla. 

Kotipolku Oy:n pääomistaja on Siilinjärven kunta. Omistajina ovat myös Siilinjärven seurakunta ja Yara Suomi. 

Yhtiöllä on 606 kpl vuokra-asuntoja, 209 kpl vanhuksille-, kehitysvammaisille- ja pitkäaikaisasunnottomille 

suunnattuja asuntoja ja 103 kpl asumisoikeusasuntoja. Asuntokannasta Arava- ja korkotukikohteissa 263 kpl 

on kerrostaloissa, 332 kpl rivitaloissa ja 193 kpl erityisryhmien asunnoissa. Vapaarahoitteisia kohteita on 

kuudessa kohteessa yhteensä 3 412 m2. Lisäksi yhtiö omistaa kolme osakehuoneistoa.  

Yhtiön asuntokannassa on ARAn investointi avustuksella toteutettu Kaaripolun palvelukoti, joka on tehostetun 

palveluasumisen yksikkö. Kaaripolun yksikkö on valmistunut vuonna 2012 ja siinä on 27 asuntoa. Kaaripolku 

on jaettu kahteen osastoon: Rauhalaan (ryhmäkotityyppinen osasto) ja Toivolaan (minikeittiöllä varustetut 

asunnot). Kolme asuntoa on intervalli käytössä. ARAn investointiavustuksella on toteutettu myös Vanhan 

Pappilan palvelukoti, joka on tehostetun palveluasumisen yksikkö. Palvelukoti on valmistunut vuonna 2015 ja 

siinä on 60 asuntoa. ARAn erityisryhmien investointiavustuksella on toteutettu pitkäaikaisasunnottomille 

suunnattu vuonna 2017 valmistunut 8 asunnon kokonaisuus (Sulkavantie 5). Muita Kotipolku Oy:n 

erityiskohteita ovat Kotipolku 6 (41 kpl vanhusten asuntoja), Vattuahontie 3 ja 5 (7 kpl kehitysvammaisille 

suunnattuja asuntoja), Risulantie 8 (intervalli käytössä oleva palvelutalo), Honkarannantie 8 (kerhotalo) ja 

Sulkavantie 4 (päihdeongelmaisten tukiasunnot, 7 rivitaloasuntoa ja päivätoimintakeskus). Kohteet ovat 

vuokrattuna Siilinjärven kunnalle.  

Asukasvalinnat kohteisiin tekee palvelutuottaja/Siilinjärvenkunta ja toimintamallia ohjaa Aran ohjeistus. 

Palvelutalojen asukasvalinnan toteutusmallia on hiottu hyvässä yhteistyössä Siilinjärven kunnan hoiva- ja 

vanhuspalveluiden sekä vammaispalveluiden kanssa.  

Asuntoihin mahdollisesti tarvittavat apuvälineet ja muutostyöt toteutetaan Siilinjärven kunnan 

vammaispalvelujen toimesta. Toteutettuvia muutostöitä ovat muun muassa ovenavauslaitteet ja kalusteet. 

Uudisrakentamisessa huomioidaan esteettömyys ja toteutetaan kuivaketju 10 – toimintamallia. Käynnissä 

kaksi on uudisrakennuskohdetta: Risuharjuntie 2 ja tonttivaraus Pyöreälahdentie 12-14. Lisäksi toteutetaan 

peruskorjauksia, joissa tavoitteena, että esteettömyys muodostaa katkeamattoman ketjun tontin rajalta asuin 

tiloihin ja parvekkeelle asti. Tällä hetkellä kerrostaloissa ongelmana, että 12 talosta vain kahdessa on hissi. 

Siilijärven asumisoikeusasunnossa on hissit. Peruskorjauksissa ja uusien kohteiden suunnittelussa 

esteettömyyden varmistaminen on keskiössä ja hissejä jälkiasennetaan. 

Kotipolku Oy kuulee mielellään vanhus- ja vammaisneuvostostoa uusien kohteiden ja peruskorjausten 

suunnittelussa. Yhtenä ehdotuksena, on että Pyöreälahteen tulevan kohteen suunnittelussa voisi edellyttää, 

että mukana olisi vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen.  
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Sovitaan, että Raija on yhteydessä uusien kohteiden ja peruskorjauksiin liittyen vanhus- ja vammaisneuvoston 

sihteeriin, joka tuo yhdessä puheenjohtajan kanssa asian neuvoston käsittelyyn.  

 

5. Talotalkkaripalveluja Siilinjärvellä tarjoavien yritysten selvittäminen ja luettelointi  

Luettelointia on pyydetty Heikki Simoselta ja Markku Heikkiseltä. Heikkinen on nyt estynyt osallistumaan 

kokoukseen. Siirretään aihe käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Pyydetään Markku Heikkistä ja Heikki 

Simosta selvittämään ja luetteloimaan Siilinjärven kunnan alueen talotalkkaripalvelut.   

 

6. Vanhusten viikon (7.-14.10.2018) ohjelman läpikäyminen / järjestöjen toiminnan esittely / viikosta 

viestiminen ja vastuut 

Kannustetaan kaikkia vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniä viestimään viikosta omissa kanavissaan. Viestiä 

voi välittää painettujen mainosten ja sosiaalisen median kautta. Viikosta on ollut mainos 20.9.2018 jaetun 

Uutisjousen täyspeittojakelussa.  

Vanhusten viikon valtakunnallista pääjuhlaa varten on hankittu prepaid –liittymä, johon ilmoittautumia 

pyydetään. Puhelimen päivitysvuorot jaetaan Vanhus- ja vammaisneuvoston ja järjestöjen kesken. Viikon 

ohjelma käynnistyy pääjuhlalla ”Iloa toimeliaisuudesta”, joka Kuopion kaupunginteatterille. Bussikuljetus tänne 

on järjestetty. Maanantaina toteutetaan ”Iloa Kohtaamisista” yhteisöpäivä, jonka Viljo Nuutinen avaa. 

Tilaisuudessa järjestöt, kunta ja seurakunta esittelevät toimintaansa. Toimintaansa esittelemään tulevia 

järjestöjä pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan Erja Valkoselle. Tilaisuudessa myös Vanhus- ja 

vammaisneuvoston esittelypöytä, johon tarvitaan esite neuvoston toiminnasta ja kokoonpanosta. Tanja Tilles-

Tirkkonen tekee esitteen ja toimittaa Viljo Nuutiselle, joka esittelee toimintaa. Vanhusten viikko jatkuu 

keskiviikkona luennolla ”Rahan valta ja hyvinvointivaltion tulevaisuus”. Torstaina vietetään eläkeläisten 

digipäivää. Sunnuntaina on Kirkkopyhä Siilinjärven kirkossa ja perinnelounas Kunnonpaikassa.  

 

7. Kuulumiset lautakuntien kokouksista 

Lautakuntien edustajia ei ole paikalle. 

Viljo Nuutinen on estynyt osallistumaan ensi viikon maanantain, 24.9. valtuuston kokoukseen.  

 

8. Vuoden 2019 budjetti 

Ehdotetaan vanhus- ja vammaisneuvoston budjettiin 4000 euroa. Tämä liittyen:  

- Vanhusten viikon ja vammaisten päivään viestintään ja muihin em. tilaisuuksien järjestämiseen liittyviin 

kustannuksiin. 

- Vanhus- ja vammaisneuvostolle tehtävän esitteen painokuluihin. 

- Opinto- ja koulutuskuluihin (suunnitelmana mm. Pohjois-Savon alueella toimivan vanhus- ja 

vammaisneuvoston toimintaan tutustuminen).  

 

9. Toimintasuunnitelmatyön käynnistäminen vuodelle 2019 

- Kokousaikatauluksi sovitaan 6 kokousta/vuosi (kolme keväällä ja kolme syksyllä). Päivämäärät tarkastetaan 

15.11.2018 olevassa kokouksessa.  

- Tapahtumat: Vanhusten viikko ja vammaisten päivä sekä Tutustumiskäynti toiseen vanhus- ja 

vammaisneuvostoon (huom. kohteena ensisijassa kunta, jossa on yhdistetty vanhus- ja 

vammaisneuvosto).  

- Järjestöjen jalkautuminen vanhusten palvelutaloihin: sovitaan, että suunnitellaan seuraavissa kokouksissa 

eri järjestöjen jalkautuminen palvelutaloihin.  
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- Kouluttautuminen vanhus ja vammaisneuvoston toimintaan: Kutsutaan kokoukseen Vanhus-, vammais- ja 

kuntalakiin perehtynyt asiantuntija.   

 Toimintasuunnitelman päivittämistä jatketaan seuraavassa kokouksessa 

 

10. Seuraava kokous 15.11.2018 

Seuraavassa kokouksessa asialistalla 1) Mummon kammarin esittely, 2) vanhusten ja vammaisten 

liikenneliikkuminen, johon pyydetään asiantuntijaksi Pekka Kauhasta, 3) Talotalkkaripalvelujen esittely ja 4) 

vuoden 2019 toimintasuunnitelma. Asialistaa tarkastellaan vielä työvaliokunnan kokouksessa to 1.11.2018, 

klo 15.  

 

11. Mahdolliset muut asiat 

Vanhus- ja vammaisneuvosto kannattaa Voimaa vanhuuteen mentoriohjelmaan mukaan lähtemistä. Voimaa 

vanhuuteen – hankkeen tavoitteena on myös ollut ottaa vanhus- ja vammaisneuvosto ja järjestöjen edustajia 

mukaan toimintaan. Tanja Tilles-Tirkkonen selvittää jatkotoimenpiteitä hankkeen hakemiseksi.  

 

12. Kokouksen päättäminen 

   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35 ja esitti kiitokset osallistujille.  

 

 

 

Muistion kirjasi Tanja Tilles-Tirkkonen, hyvinvointisuunnittelija  

    Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri.  

 

 

Jakelu  Vanhus- ja vammaisneuvosto 

Siilinjärven kunnan verkkosivut 

 


