Kokousmuistio
1/2019

1 (3)

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous
Aika

Tiistai 29.1.2019 kello 13:00

Paikka

Siilinjärven Mummon kammari (os. Risulantie 8)

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
Riitta Vuorimaa, Siilinjärven Invalidit ry
Erja Valkonen, Siilinjärven seurakunta
Tanja Tilles-Tirkkonen, hyvinvointisuunnittelija, kokouksen sihteeri, Siilinjärven kunta
Antti Jokikokko, sivistysjohtaja, Siilinjärven kunta
Merja Rautiainen (osastonhoitaja, Mummon kammari)
Hannele Papponen (sosiaalityöntekijä)
Elina Pekonen (sosiaali- ja vammaispalvelujen päällikkö)

Poissa

Pekka Joutsenoja, varapuheenjohtaja, Siilinjärven sydänyhdistys ry
Markku Heikkinen, kunnossapitomestari, Siilinjärven kunta

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus ja läsnä- ja poissaolevien toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksen alussa todettiin
kokouksen läsnäolijat ja poissaolijat. Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan päätösvaltainen.
2. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Kokouskutsu ja asialista on lähetty kokoukseen kutsutuille sähköpostilla. Ehdotetaan asialistaan lisättäväksi
kohtaan muut mahdolliset asiat keskustelu Siilinjärven yksityisten palvelukotien tilanteesta valtakunnan tasolla
esiin nousseen keskustelun ja Siilinjärveltä tulleiden yhteydenottojen vuoksi sekä seuraavan kokouksen
ajankohdan siirtäminen. Asialista hyväksyttiin em. muutoksin.
3. Mummon kammarin toiminta (Merja Rautiainen)
Muistion liitteenä Mummon kammarin toiminnan esittely.
4. Voimaa vanhuuteen ohjelman toteuttaminen Siilinjärvellä (Tanja TT ja muut mukana olleet kertovat)
Siilinjärvi on valittu mukaan Voimaa vanhuuteen mentoriohjelmaan. Ohjelman aloitustilaisuus järjestettiin
21.1.2019 Kunnantalolla. Paikalla aamupäivällä oli yhteensä noin 30 henkeä: kunnan ja yhdistysten edustajia,
valtuutettuja ja media. Tilaisuudessa käsiteltiin ikääntyneiden toimintakyvyn tukemista ja mentoriohjelman
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sisältöä. Lisäksi pohdittiin eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Tilaisuutta ohjasi Minna Säpyskä-Nordberg
Ikäinstituutista, joka toimii myös Siilinjärven kunnan mentorina ohjelman ajan.
Iltapäivällä tilaisuus jatkui mukana olevien yhdistysten edustajien ja kunnan toimijoiden kanssa
konkreettisemman toiminnan suunnittelun merkeissä. Aiemmin mukaan lähteneiden yhdistysten lisäksi
mukana jatkossa on myös Hengitysyhdistys. Sovittiin työryhmän kokoon kutsumisesta 1.3.2019. Tätä ennen
Ikäinstituutti lähettää Tanjan kautta yhdistysten täytettäväksi nykytilaa kartoittavan lomakkeen ja myös kunta
täyttää oman lomakkeen.
Vanhus- ja vammaisneuvostosta tilaisuudessa mukana olleet kokivat myös tilaisuuden olleen onnistunut.
Erityisen tärkeänä koettiin yhdistysten välisen yhteistyön vahvistaminen ohjelmankin avulla.
Aloitustilaisuudessa esitellyistä toiminnoista pohdittiin ikääntyneiden liikuntaraatia, joka on yksi ikäinstituutin
ehdottamista toimivista käytännöistä. Ohjelmaan liittyen pohdittiin myös niiden ikäihmisten tavoittamista, jotka
eivät ole minkään toiminnan/palvelujen piirissä. Tätä on keskeistä pohtia Voimaa vanhuuteen työssä ja löytää
keinoja. Tässä kohtaa esiin tulee eläkeläisjärjestöjen ja taloyhtiöiden kautta tavoittaminen. Naapurista
huolehtimisen ja taloyhtiöissä yhdessä tekemisen kulttuuri voisi olla eduksi ja tämän ympärille voisi järjestää
vaikka kampanjan esim. ystävänpäivän yhteyteen. Tällä hetkellä Siilinjärvelle koulutettujen talojumppareiden
koetaan olevan edistämässä yhteisöön kiinnittymistä. Siilinjärvellä järjestetään 20.2.2019 ensimmäinen
järjestö- ja toimijafoorumin tapaaminen. Foorumin yhtenä toimintana voisi olla pohtia kuntalaisten
osallistamista ja syrjäytymisen ehkäisyä myös erityisesti ikääntyneiden näkökulmasta. Yhtenä esimerkkinä
osallistavasta toiminnasta nousi esiin myös KYS:n Olka-hanke.
5. Palaute lautakuntien kokouksista (mukana olleet kertovat)
Sosiaali- ja terveyslautakunta. Keskusteltu terveyskeskuksen rakennusprojektista. Sen paikaksi ehdotetaan
melko lailla samaa paikkaa, jossa terveyskeskus nytkin sijaitsee. Kokouksessa lisäksi keskusteltiin, olisiko
terveyskeskuksen yhteyteen mahdollista saada ikääntyneille tiloja osallistumiseen ja kokoontumiseen.
Siilinjärvellä on kahden terveyskeskuksen malli jatkossakin. Sote-puolen asiakasmaksuihin tulossa hieman
korotusta vanhuspalvelumaksuihin ja leikkauksia tulossa muun muassa vammaispalveluihin. Kokouksessa
keskusteltiin myös omaishoidon hieman uudistuneesta tukijärjestelmästä.
Tekninen lautakunta: Taivallahden katusuunnitelma ollut käsittelyssä.
6. Tiedoksi vammaisneuvostojen kokouspäivät, 20.-21.3.2019 Helsingissä
Todetaan, että Siilinjärven vanhus- ja vammaisneuvoston kokous 2/2019 järjestetään samana päivinä (21.3.),
eikä näin ollen tähän Helsingin kokoukseen ole Siilinjärven neuvostosta osallistujia.
7. Myk –palvelujen yhtenäistäminen (Hannele Papponen ja Elina Pekonen esittelevät)
Tavoitteena Siilinjärven, Kuopion Leppävirran, Pielaveden, Tuusniemen ja Varkauden kanssa on ollut sopia
yhteisiä käytäntöjä ja määrittelyjä kuljetuspalvelun järjestämiseen ja vammaispalvelulain- ja sosiaalihuoltolain
mukaisten kuljetusten avaamiseen. Tavoitteena on saada yhtenäiset ja asiakkaan kannalta tasapuoliset
käytänteet kuljetuspalveluihin koko Myk-alueelle ja tulevaan maakuntaan. Kuljetuskäytäntöjen
yhtenäistämiseen liittyvä ohjeistus on muistion liitteenä.
Vanhus- ja vammaisneuvostossa keskusteltiin kyytien, lähinnä sosiaalihuoltolain puitteissa myönnettävien
kuljetusten saamisen korkeasti kynnyksestä. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspäätöksiä Siilinjärvellä on
reilu 300. Monet ikääntyneet kokevat kyytiä tarvitsevansa, mutta eivät ole siihen oikeutettuja. Liikkumisen
mahdollistaminen on tärkeää ikääntyneen sosiaalisenkin toimintakyvyn tukemisessa. Neuvostossa pohdittiin,
että joissain tapauksissa kyydin mahdollistaminen voisi jopa säästää kustannuksia siinä, joita voi syntyä
huonompi kuntoisen ikääntyneet yrittäessä liikkua itsenäisesti (sydänongelmat, kaatuminen).
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Neuvossa myös todettiin, että paikalla olevien ja heidän verkostojen näkökulmasta Myk-kuljetukset ovat
toimineet hyvin. Toki tähän paljon ammattitaitoa vaaditaan ja tämä otettava huomioon kilpailutuksissa. Esim.
näkövammaisten kohdalla on tärkeää, että kuljettaja ymmärtää vamman erityispiirteet kyyditettävää
noudettaessa.
8. Vanhusten viikon (6.-13.10.2019) ja vammaisneuvoston työryhmien valinta
Ehdotetaan vanhusten viikon työryhmään: joku vanhuspuolelta (kysymys aiheesta Seija Leppäselle), Erja
Valkonen, Tanja Tilles-Tirkkonen, Viljo Nuutinen ja Rauno Jääskeläinen. Erja ja Tanja kokoavat ryhmän ja
Erja koordinoi viikon järjestelyä. Pyydetään järjestelyihin mukaan myös Anita Heino (Kansalaisopisto).
Aloitetaan suunnittelu maaliskuussa.
Ehdotetaan vammaisten päivän työryhmä: Raija Hallikainen (evl), Riitta Vuorimaa, Matti Pulkkinen, Tanja
Korhonen, Raija Hassinen ja Maija Taskinen. Tavoitteena aloittaa maaliskuussa suunnittelu. Tanja
Korhonen ollut aiemmin vetovastuussa ja häntä pyydetään tähän rooliin tänäkin vuonna. Ehdotetaan, että
Tanja K ja Raija H kutsuvat vammaisten päivän työryhmän koolle. Vuonna 2018 järjestetty vammaisten
päivä koettiin onnistuneena. Pyörätuolitanssi oli ollut erityisen onnistunut. Viime vuonna erityinen
kohderyhmä oli ollut kehitysvamma ja tämä vuonna ehdotetaan muuta esiin nostettavaksi.
Sovittiin budjetista, että vanhusten viikon arvioitu osuus olisi 2000 euroa ja vammaisten päivän arvioitu
osuus noin 1000 euroa.
9. Muut mahdolliset asiat
Valtakunnan tasolla on noussut keskusteluun yksityisten palveluasumisen yksiköiden toiminta. Keskustelu
valtakunnan tasolla on koskenut Esperin ja Attendon toimintaa ja siinä havaittuja puutteita. Vanhus- ja
vammaisneuvostolle on tullut yhteydenottoja Siilinjärven alueella asuvilta ikääntyneiltä huolesta hoidon
laadusta myös Siilinjärvellä. Vanhus- ja vammaisneuvostossa halutaan nostaa esiin, kuinka valvonta-asiat
toimivat Siilinjärven kunnan alueella toimivissa yksityisissä yksiköissä. Siilinjärvellä tarkastuskäyntejä hoitaa
Seija Leppänen. Pyydetään Seijaa mukaan seuraavaan kokouksen kertomaa valvonnan toteuttamisesta.
Neuvoston kevään viimeinen kokous oli aiemmin sovittu 9.5.2019 järjestettäväksi. Sovitaan nyt tuo kokous
siirrettäväksi 2.5.2019 klo 13 alkaen kunnantalolla (kokoushuone 1). Seuraava kokous toteutuu alkuperäisen
aikataulusuunnitelman mukaan 21.3. klo 9 alkaen kunnantalolla (kokoushuone 1).
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50 ja esitti kiitokset osallistujille.

Muistion kirjasi

Jakelu

Tanja Tilles-Tirkkonen, hyvinvointisuunnittelija
Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri

Vanhus- ja vammaisneuvosto
Siilinjärven kunnan verkkosivut
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