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Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous 

 

Aika 

 

Torstai 15.11.2018 kello 9:00 

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

 

Läsnä 

 

Viljo Nuutinen, puheenjohtaja, Eläkeliiton Siilinjärven yhdistys ry 

Arja Jolkin, Siilinjärven eläkkeensaajat ry 

Matti Pulkkinen, Siilinjärven Invalidit ry 

Erkki Miettinen, Siilinjärven kehitysvammaisten tuki ry 

Rauno Jääskeläinen, Siilinjärven eläkeläiset ry 

Pekka Joutsenoja, varapuheenjohtaja, Siilinjärven sydänyhdistys ry.  

Riitta Vuorimaa, Siilinjärven Invalidit ry 

Erja Valkonen, Siilinjärven seurakunta 

 

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

Antti Jokikokko, sivistysjohtaja, Siilinjärven kunta 

 

Poissa Markku Heikkinen, kunnossapitomestari, Siilinjärven kunta 

 

 

Käsiteltävät asiat 

  

1. Kokouksen avaus ja läsnä- ja poissaolevien toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.10 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. Asialistan lähettämisen jälkeen on 

selvinnyt Mummon kammarin esittelyn siirtyminen tammikuulle. Muihin asioihin esitettiin lisättäväksi Vanhus- 

ja vammaisneuvoston yhteystietojen lisääminen verkkosivuille. Asialista hyväksyttiin em. muutoksin.  

 

3. Mummon kammarin toiminta (Merja Rautiainen) 

Siirretään Mummon kammarin esittely vuoden 2019 ensimmäisen kokouksen (29.1.2019, klo 13 alkaen) 

yhteyteen.  

 

4. Joukkoliikennepalvelut ja Palin käyttö ikääntyneillä ja vammaisilla (Pekka Kauhanen) 

Siilinjärven joukkoliikennepalvelut jakautuvat neljään osaan:  

1) Lähiliikenne (Kuopio – Siilinjärvi).  

o Arkena aamu- ja iltapäivisin tarve suurin ja bussivuoroja kulkee tiheään, 10 minuutin välein. Iltaisin 

ja viikonloppuisin vuoroja kulkee keskimäärin kerran tunnissa. Aamuyöstä ei kulje busseja.  

2) Palveluliikenne, Pali 

o Siilinjärvi on jakautuneena kuuteen palvelualueeseen.  
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o Palveluliikenne toimii tilauksesta puhelimella. Tilaus kannattaa tehdä muutama päivä ennen 

matkaa. Bussit ovat 17 paikkaisia matala lattiaisia, joissa 2-3 pyörätuolipaikkaa.  

o Palveluliikenteessä kulkevat maksutta alle 7 -vuotiaat, veteraanit ja pyörätuolissa olevat henkilöt. 

Muutoin hinnoittelu on sama kun linja-autoissa, mutta ei vyöhykkeiden välistä eroa hinnoittelussa.  

3) Siilinjärven maaseutuliikenne (Kehvo, Hamula, Pöljä), Vuoroja liikennöi Linja-Karjala.  

4) Markkinaehtoinen liikenne, liikennöinti luvilla toimivat toimijat, kuten Onnibussi.  

Raideliikenne myös vaihtoehtona lähialueiden väliseen liikkumiseen, esim. Lapinlahti – Siilinjärvi – Lapinlahti. 

Toimistotyöaikaa noudattavalle raideliikenteen aikataulutus tuo haasteita.  

 

Käsitellään joukkoliikenne asia yhteydessä myös tila-asioita 
Siilinjärven keskustan alueella on haasteita tarpeeseen sopivista järjestötiloista. Muistutetaan, että koulujen 

tilojen käyttö on mahdollista ja sitä voi selvittää suoraan koulujen rehtoreilta. Yleensä koulujen tilat vapautuvat 

käyttöön klo 15 jälkeen ja tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää aiempaa enemmän. Seurakunnalla on 

myös tiloja vuokrattavana. Kirkkoherralta ja talouspäälliköltä voi selvittää saatavuutta. Mahdollisena tilana 

myös Kuuslahden työväentalo, jonka käyttöaste tällä hetkellä vähäinen. Tilahaasteisiin yhtenä ratkaisuna voisi 

olla myös järjestöjen välinen voimakkaampi yhteistyö, jota neuvostossa tavoitteena edistää.   

 

5. Talotalkkaripalvelut Siilinjärvellä   

Siilinjärven alueen palveluja on listattu ja ne löytyvät osoitteesta: https://www.siilinjarvi.fi/yrityshakemisto/.  

Monilla alueen ikääntyneillä ja vaikeavammaisilla asukkailla olisi tarvetta talotalkkaripalveluille (lumityöt ja 

muut pihatyöt sekä sisäaskareet, ym.). Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää viedä eteenpäin selvitystä 

talotalkkarin palkkaamisesta palkkatuella useiden yhdistysten yhteistyönä. Asia otetaan käsittelyyn seuraavan 

kokouksen asialistalle.   

 

6. Palaute Vanhustenviikon tapahtumista 

Tapahtuman koettiin onnistuneen hyvin. Yhteensä noin 80 henkilöä oli mukana tapahtuman pääjuhlassa. Iloa 

kohtaamisista – yhteisöpäivässä oli Siilinjärvellä mukana noin 100 henkeä ja Vuorelassa noin 40 henkilöä. 

Yhteisöpäivä on tuonut yhdistyksille lisäjäseniä. Harjamäen sairaalamuseolla vieraili noin 50 henkilöä ja 

Lataamolla oli mukana noin 40 henkilöä mukana. Selvitetään vielä kansalaisopistolta Rahan valta -luennolla 

mukana olleiden määrä. Torstain digipäivässä oli noin 200 henkilöä mukana. Päivällä oli järjestöjä ja 

oppilaitoksen (Sakky) edustajia. Ehdotetaan samanlaisen päivän järjestämistä ensi vuodelle. Iloa lepopäivästä 

tilaisuuteen osallistui noin 100 Siilinjärvellä ja noin 40 Vuorelan kirkolla. Kunnonpaikan perinnelounaalla oli 

mukana noin 40 henkilöä.  

Päätetään nimetä työryhmä vuoden 2019 Vanhusten viikon suunnitteluun alkuvuodesta. Tämän vuoden 

konsepti todettiin toimivaksi. Ensi vuonna teemana voisi olla terveys.  

 

 

7. Terveiset Maakunnallisesta vanhus- ja vammaisfoorumista 

Pohjois-Savossa toimiva Veke –hanke (vertaistuen keskus) järjesti lokakuun lopulla vanhus- ja 

vammaisfoorumin. Riitta Vuorimaa ja Tanja Tilles-Tirkkonen osallistuivat. Foorumissa käytiin keskustelua 

maakunnallisen vanhus- ja vammaisfoorumin perustamisesta ja toiminnasta (neuvoston kokoonpano ja 

järjestäytyminen, tehtävät ja suhde kunnalliseen neuvostoon). Tilaisuudesta voi lukea lisää: 

https://www.pohjoissavonveke.fi/. Tanja lähettää lisäksi kaikille tilaisuudesta kootut materiaalit.    

 

 

https://www.siilinjarvi.fi/yrityshakemisto/
https://www.pohjoissavonveke.fi/
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8. Palaute Lautakuntien kokouksista ja valtuuston kokouksesta, mukana olleet kertovat 

Sivistyslautakunnan kokouksessa käsiteltiin talousarviota vuodelle 2019, josta huomiona mm. 

kansalaisopiston kurssimaksujen korotus ja etuluokan lakkauttaminen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 

kokouksessa käsiteltiin talousarviota vuodelle 2019, josta huomiona leikkaukset useaan kohtaan. Lisäksi 

kokouksessa keskusteltiin uuden terveyskeskuksen tarpeesta. Teknisen lautakunnan kokouksessa käsiteltiin 

niin ikään talousarviota vuodelle 2019. Lisäksi Vuorelan Koulun liikuntasalin koko ollut voimakkaasti 

keskusteluissa. Valtuuston kokouksessa käsitelty budjettia, mutta ei erityisesti vanhuksiin tai vammaisiin 

liittyviä asioita ollut esillä. Tarkastuslautakunnan kokouksessa puututtiin vanhus- ja vammaisneuvoston 

perustamisen viivästymiseen.  

 

9. Voimaa vanhuuteen mentoriohjelman eteneminen (Tanja Tilles-Tirkkonen) 

Yhteensä 7 yhdistystä on todennäköisesti lähdössä mukaan: Eläkeliiton Siilinjärven yhdistys, Siilinjärven 

Eläkeläiset, Siilinjärven Eläkkeensaajat ry, Siilinjärven invalidit, Siilinjärven sydänyhdistys, Vuorelan kunto ja 

Siilin latu. Hakemus lähetetään eteenpäin 30.11.2018 mennessä.  

Joulukuussa 11.12.2018 toteutuu Voimaa vanhuuteen tapahtuma -tilaisuus kunnantalolla. Ohjelmassa on 

mm. liikunnanohjaajan ja ravitsemusterapeutin luentokeskustelut. Samana päivinä on vertailuveturi-koulutus, 

jossa koulutetaan uusia vertaisohjaajia, yhteensä 10 henkilöä on ilmoittautunut koulutukseen.  

 

10. Oppilaitosyhteistyö hyvinvoinnin edistämisessä (Tanja Tilles-Tirkkonen) 

Vanhus- ja vammaisneuvosto kannattaa oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä. Yhteistyötä voidaan 
tehdä erilaisten selvitysten ja työssä oppimismuodossa. Selvitystyön tarpeiksi nousee Voimaa vanhuuteen 
toiminnan vaikuttavuuden arviointi ja järjestöyhteistyön kehittäminen. Oppilaitosyhteistyötä voisi tehdä myös 
palvelutarpeen kartoitusten laatimista.  

 

11. Toimintasuunnitelma- ja budjetin tarkennus kohteittain vuodelle 2019 

Toimintasuunnitelma liitteenä. Vuonna 2019 päätetään kokoontua kuusi kertaa.  

Puheenjohtajaa ja Rauno Jääskeläinen laativat kirjelmän työvaliokunnan sihteerin nimeämiseksi.  

 

12. Alkuvuoden 2019, tammi – toukokuun kokousajoista päättäminen     

Vuoden 2019 kokoukset: ti 29.1.2019 klo 13 (Mummon kammarissa), to 21.3.2019 (klo 9) ja to 9.5.2019 (klo 

9). Paikkana Kunnantalon kokoushuone 1 tai kokouksen suunnitelmien mukaan mahdolliset vierailut.  

 

13. Mahdolliset muut asiat 

Lisätään Vanhus- ja vammaisneuvoston yhteystiedot (puhelinnumerot ja sähköpostit) verkkosivuille.  

 

14. Kokouksen päättäminen 

   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45 ja esitti kiitokset osallistujille.  

 

 

Muistion kirjasi Tanja Tilles-Tirkkonen, hyvinvointisuunnittelija  

    Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri  

 

 

Jakelu  Vanhus- ja vammaisneuvosto 

Siilinjärven kunnan verkkosivut 


