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Aika Torstai 23.8.2018 kello 9:00 

 

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

 

Läsnä Viljo Nuutinen, puheenjohtaja, Eläkeliiton Siilinjärven Yhdistys ry 

 Irja Koski, Siilinjärven Sydänyhdistys ry (Pekka Joutsenojan varajäsen) 

 Arja Jolkin, Siilinjärven Eläkkeen saajat ry 

 Rauno Jääskeläinen, Siilinjärven Eläkeläiset ry 

 Erkki Miettinen, Siilinjärven Kehitysvammaisten Tuki ry 

 Erja Valkonen, Siilinjärven seurakunta 

  

Antti Jokikokko, sivistysjohtaja, Siilinjärven kunta 

Markku Heikkinen, kunnossapitomestari, Siilinjärven kunta 

 

Poissa Matti Pulkkinen, Siilinjärven Invalidit ry 

Riitta Vuorimaa, Siilinjärven Invalidit ry, varajäsen Anja Tuomainen myös estynyt 

Pekka Joutsenoja, Siilinjärven Sydänyhdistys ry   

hyvinvointisuunnittelija/vanhustyön asiantuntija tai sosiaali- ja terveysjohtajan em. varalle 

nimeämä henkilö, Siilinjärven kunta 

 

 

Käsiteltävät asiat 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnä-/poissa olevien toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 

Kokouksen alussa oli läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen. 

Puheenjohtaja totesi kokouksen aluksi, että toiminta lähtee vihdoinkin käyntiin ja erityisesti kun sihteeri 

saadaan toimintaan mukaan syyskuussa. 

 

2. Kokouksen sihteerin valinta 

Kokouksen sihteerinä Paula Roivainen, sosiaali- ja terveysjohtajan kutsumana. 

Syyskuun alussa neuvoston sihteerinä aloittaa hyvinvointisuunnittelija Tanja Tilles-Tirkkonen. 

 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

Kokouskutsu oli lähetetty sähköpostilla. 

Muihin asioihin esitettiin lisättäväksi; 1. ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen-seminaari, 2. 

eläkeläisten kokoontumistilat, 3. asukasyhdistyksen talkkari. 

Asialista hyväksyttiin em. lisäyksillä. 
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4. Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanon täydentäminen 

Siilinjärven Sydänyhdistyksen varajäsen on Irja Koski. 

Eläkkeensaajien varsinainen jäsen Arja Jolkin ja varajäsen Jorma Häkkinen. 

Kunnanhallitus käsittelee vielä valinnat. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan nimeäminen sosiaali- ja terveyslautakuntaan. 

Rauno Jääskeläinen ilmoitti kiinnostuksensa neuvoston edustajaksi. Keskusteltiin Jääskeläisen 

esteellisyydestä olla edustajana, sillä hän on jo sosiaali- ja terveyslautakunnassa varajäsenenä.  

Rauno Jääskeläinen valittiin yksimielisesti varsinaiseksi jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan, mikäli 

hän ei ole estynyt eli ei toimi varajäsenenä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. 

Rauno Jääskeläisen varsinaiseksi varajäseneksi valittiin Arja Jolkin. Jääskeläisen ollessa estynyt, Jolkin 

toimii varsinaisena Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajana. 

 

5. Neuvoston kokouskutsujen toimittaminen varajäsenille / käytännöstä sopiminen 

Asiaa on käsitelty jo toukokuun kokouksessa. Käytäntönä on ollut, että kokouskutsut on lähetetty 

varsinaisille jäsenille. Puheenjohtaja otti esille, miten toimitaan jos varsinainen jäsen on estynyt tulemasta 

kokoukseen, huolehtiiko varsinainen jäsen kokouskutsun ym. kokousmateriaalin varajäsenelleen.  

Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että kutsu jatkossakin lähetetään varsinaiselle jäsenelle ja ollessaan 

estynyt, hän toimittaa kutsun liitteineen varajäsenelleen. 

 

6. Neuvoston kokousedustajien (valtuusto ja lautakunnat) terveiset neuvoston kokouksissa  / 

menettelytavasta päättäminen 

Keskusteltiin miten valtuuston ja lautakuntien kokouksissa olleet neuvoston edustajat informoivat 

kokouksen asioita neuvostolle ja ehdotettiin, että edustaja kertoo seuraavassa neuvoston kokouksessa 

asiat ja tarvittaessa informoi vielä sähköpostitse. 

Päätettiin, että asianomainen henkilö kertoo seuraavassa vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa 

vanhus- ja vammaisasioihin liittyvät asiat. Lisäksi tarvittaessa informoidaan sähköpostitse, jos se on vain 

mahdollista. 

Esitettiin, että kuhunkin esityslistaan lisätään kohta lautakuntien edustajien kuuleminen. Esitys 

hyväksyttiin. 

 

7. Viranhaltijaedustajien kuuleminen neuvoston kokouksissa  / aikataulusta sopiminen 

Keskusteltiin viranhaltijoiden kutsumisesta vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksiin kertomaan esim. 

vanhuksille ja vammaisille tarkoitetuista palveluista. Esille nousivat mm. Kotipolun, Mummon kammarin ja 

ikäihmisten asumispalvelut.  

Rauno Jääskeläinen ehdotti, että jatkossa kokouksilla olisi oma teema eri aihealueittain ja sen mukaan 

kutsutaan viranhaltijaedustajia kokouksiin. 

Ehdotusta kannatettiin ja hyväksyttiin. 
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Erja Valkonen ehdotti, että ensi vuoden Vanhusten teemaviikolla aiheena voisi olla edellä mainitut 

asumispalvelut. Ehdotettiin myös tutustumista paikallisiin vanhusten asumispalveluihin. 

Ehdotuksia kannatettiin. 

 

Seuraavat kokoukset ovat 20.9. ja 15.11. klo 9. 

Puheenjohtaja ehdotti, että seuraavassa kokouksessa 20.9.18 otetaan esille Kotipolun toiminnan 

kehittäminen ja pyydetään Kotipolun edustajaa (Raija Pajunen) kertomaan Kotipolun toiminnasta. 

Jukka Kellokumpu ei ole vastuuhenkilö Mummonkammari hankkeessa vaan se on Kotipolun hanke ja 

Raija Pajunen oikea henkilö kertomaan myös tästä. (Tämä täsmennys tuli sähköpostilla Markku 

Heikkiseltä 24.8.18) Mummon kammarin toiminnasta kertomaan kutsutaan lisäksi vanhuspalveluista 

edustaja vielä erikseen, vanhustyönjohtaja Marja Kavilo. 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Vanhusten ja vammaisten liikenneliikkuminen, taksipalvelujen ja Palin käyttö ehdotettiin marraskuun 

kokouksen 15.11.2018 teemaksi. Lisäksi asialistalle otetaan vammais- ja vanhuspalvelupäätökset sekä 

esteettömyys- ja kotipalvelut. Ehdotus hyväksyttiin. 

Viranhaltijaedustajina kokoukseen kutsutaan joukkoliikennevastaava Pekka Kauhanen ja edustajat 

vammaispalveluista sekä Kelalta. 

 

Päätettiin, että neuvoston uusi sihteeri kutsuu em. edustajat kokouksiin 

 

Lisäksi Erja Valkonen ehdotti, että jokainen neuvoston jäsen keräisi omassa yhdistyksessään kokemuksia 

- ja tietoa Siilinjärvellä toimivista Vanhus- ja vammaispalveluista. Mahdolliset korjaus ehdotukset otetaan 

sitten käsiteltäväksi tulevissa neuvoston kokouksissa. 

Ehdotusta kannatettiin. 

 

 

8. Katsaus neuvoston syksyn 2018 toimintaan / tapahtumiin 

Erja Valkonen kertoi alustavasta vanhustenviikon ohjelmasta Siilinjärvellä: 

 

Su 7.10. vanhustenviikon valtakunnallinen pääjuhla Kuopion kaupunginteatterilla klo 13 alkaen 

Tilaisuuteen on siilinjärveläisille varattu 60 paikkaa. Kuljetuksesta tilaisuuteen on pyydetty tarjoukset ja 

Jääskeläisen Liikenteen tarjous oli edullisin, 299 €. Tässä yhteydessä keskusteltiin 5 euron 

omavastuuosasta. 

 

Ma 8.10. Iloa kohtaamisista -yhteisöpäivä, teemana ovat harrastukset ja virkistys. Yhdistykset haastetaan 

esittelemään toimintaansa. 

 

Ti 9.10. Harjamäki ennen ja nyt, museovierailu ja tilojen nykytoimintaan tutustuminen Innocumissa 
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Ke 10.10. kansalaisopiston järjestämä etäluento kunnantalolla 

 

To 11.10. eläkeläisten digipäivä, seurakuntatalolla, lisäksi tietoa sukututkimuksesta 

 

su 14.10.kirkkopyhä - Iloa lepopäivästä, Siilinjärven ja Vuorelan kirkossa. Seurakunta tarjoaa kirkkokahvit. 

Kunnonpaikassa perinnelounas ja haitarimusiikkia klo 12 – 18 alkaen. 

 

Uutis-Jousessa julkaistaan ilmoitus/ohjelma täyspeittojakelun yhteydessä, hinta 576,70 €. Ilmoitukseen 

laitetaan yhteystiedot pääjuhlaan ilmoittautumisia varten. Erja Valkonen ehdotti prepaid-liittymän 

hankkimista neuvoston käyttöön ilmoittautumisia varten. Liittymää voisi käyttää myös myöhemmin 

vastaavissa tilanteissa. 

Keskusteltiin 60 paikan täyttämisestä su 7.10. tilaisuuteen.  

Päätettiin, että vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille puolisoineen varataan n. 15 paikkaa. Neuvoston 

jäsenet kulkevat ensisijaisesti omilla kyydeillä. 

 

Puheenjohtaja lausui kiitokset Erja Valkoselle hänen ripeästä toiminnastaan ohjelman laatimisessa ja 

paneutumisesta viikon järjestelyihin. 

 

Puheenjohtaja kertoi, että tämän syksyn aikana tutustutaan Kuopion vanhus ja vammaisneuvoston 

toimintaan. Tutustumiskäynti varmistui keskiviikolle 19.9.2018 klo 14-17, Männistön vanhalla 

koululla. (jokainen neuvoston jäsen varatkaa ko-päivä allakkaanne) 

 

9. Vuoden 2019 toimintasuunnitelmatyön käynnistäminen ja aikataulusta sopiminen 

Neuvoston kokousten määräksi esitettiin 6 kokousta/vuosi (kunnan toimintaohje 2-4 kokousta vuodessa). 

Esitystä kannatettiin, lisäksi esitettiin mahdollisesti 1 ylimääräinen kokous esim. ”teemaseminaarina”.  

Esitys hyväksyttiin. 

 

Vuoden 2019 Budjetin laatiminen jätetään seuraavaan kokoukseen 20.9.18. 

Erja Valkonen kertoi, että vammaistenpäivän suunnittelupalaveri on 24.9.18. 

Neuvoston kokousten teemoja käsitellään seuraavassa 20.9.18 kokouksessa 

 

10. Mahdolliset muut asiat 

Asukasyhdistyksen talkkaritoiminta: 

Puheenjohtaja oli selvittänyt omakotitaloyhdistyksen tarjoamista asumisenavustajapalveluluista 

(nurmikonleikkuu, lumityöt). Te-keskus antanut palkkatukea omakotitaloyhdistyksen käyttöön, mutta 

yhdistys tarjoaa palveluitaan vain omille jäsenilleen. Keskusteltiin Te-keskuksen yhdistyksille maksamasta 

palkkatuesta ja todettiin, että vaikka yhdistykset saisivatkin ko. tukea, koituisi palvelujen järjestämisestä 

muita lisäkuluja yhdistyksille. Todettiin, että kunnasta löytyy yksityisiä palveluntarjoajia ja ehdotettiin, että 

palveluja tuottavista yrittäjistä kerätään tiedot. Markku Heikkinen on yhteydessä yritysasiamies Heikki 

Simoseen.*) Palveluohjaajilla voi olla myös tietoa ko. yrityksistä.  
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*) Yritykset, jotka tuottavat näitä palveluja löytyy oheista linkistä: https://www.siilinjarvi.fi/yritysten-

toimialahakemisto/ 

 

 

11. Eläkeläisten kokoontumistilat 

Rauno Jääskeläinen toi esille eläkeläisryhmien kokoontumistilojen puutteen. Nyt ryhmät ovat 

kokoontuneet pääosin kunnantalon takkatilassa. Asia otetaan esille 20.9.18 kun Jukka Kellokumpu on 

kokouksessa mukana. 

 

Ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen 

Seminaari to 27.9.18 klo 10-15.45 kokouskeskus Paasitorni, Helsinki, ilmoittautuminen 13.9. mennessä. 

Neuvosto maksaa matkakustannukset halvimman kulkuneuvon mukaan. 

Erja Valkonen esitti, että mikäli kiinnostuneita on, niin seminaarin voisi osallistua 1-2 neuvoston jäsentä. 

Rauno Jääskeläinen ilmoitti olevansa kiinnostunut. 

Päätettiin, että Rauno Jääskeläinen lähtee seminaariin, lisäksi kysytään varapuheenjohtaja Pekka 

Joutsenojaa. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15. ja esitti kiitokset osallistujille. 
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