
SIILINJÄRVEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 4/2019 
 
 
 

Kokousaika Torstai 29.8.2019, kello 9.30 

Kokouspaikka Innocum, Isoharjantie 6, rakennus S1, 3 krs. sote-kokoushuone 

 

 

Paikalla Viljo Nuutinen (puheenjohtaja) 

 Irja Koski (Pekka Joutsenojan varahenkilö) 

 Arja Jolkin 

 Rauno Jääskeläinen 

 Matti Pulkkinen 

 Riitta Vuorimaa 

 Erkki Miettinen 

 Erja Valkonen 

Tanja Tilles-Tirkkonen (hyvinvointisuunnittelija, kokouksen sihteeri) 

Poissa Pekka Joutsenoja 

 Markku Heikkinen (kunnossapitomestari) 

Antti Jokikokko (sivistysjohtaja) 

 

 

 

Käsiteltävät asiat 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnä-/poissa olevien toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.35 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. Hyväksyttiin 

kokouksen asialista. 

 

3. Vanhusten viikon (6 - 13.10.2019) ohjelman läpikäyminen ja viestinnän suunnittelu 

Ohjelma liitteenä.  

Maanantain Iloa toiminnallisuudesta - tapahtumaan tulee Sydänyhdistys ja SPR (Irja Koski) 

tekemään mittauksia 12.30 jälkeen. Viljo ja Tanja TT avaavat tilaisuuden. Tilaisuuteen mehu + 

kasvistarjoilu (Erja hoitaa tarjoilut).  

Tiistain Invalidiliiton tapahtuman osalta Riitta toimittaa Tanjalle tietoa (otsikko + esiintyjät).  

Digipäivään esille esitteitä tulevista digikursseista. Kansaisopiston Anita Heino on mukana 

digipäivässä klo 13–14.  

Sairaalamuseon elämyksellinen esittely yhteistyössä Vivateksen kanssa perjantaina 11.10. 

Esityksen hinta 10€, josta osallistujat maksavat 5 € ja vanhus- ja vammaisneuvosto korvaa 

loput.  Selvitetään Hannalta, näytöksen kesto ja mahdollinen osallistujamäärä. Erja ja Tanja 

selvittävät vielä, miten hoidetaan ilmoittautumiset.   

Ikääntyneiden luontoretken osalta pohditaan, että tarvitaanko opastukset.  

Erja selvittää saadaanko vanhus- ja vammaisneuvostolle hankittua rintamerkit, joista jäsenet 

tunnistaa tapahtumissa.  

Vanhusten viikon aikana kerätään jokaisesta tilaisuudesta palautetta ja toiveita ensi vuodelle. 

Tanja ja Erja laativat tähän lomakkeen.  

Viestintäsuunnitelma: Kansalaisopiston lehdessä ollut jo mainos. Lisäksi laitetaan Uutis-

Jouseen mainos (19.9.2019 lehteen) ja juttu (3.10.2019 lehteen). Printtiviestinnän lisäksi 

hyödynnetään valotauluja, kunnan verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia. 




Tervetuloa Vanhustenviikolle — teemana varaudu vanhuuteen 


Valtakunnallista Vanhustenviikkoa vietetään 6.-13.10.2019. Siilinjärven kunta, vanhus- ja vammaisneuvosto, seurakunta ja alu-
een järjestöt toivottavat siilinjärveläiset lämpimästi tervetulleiksi mukaan viikon tapahtumiin. Seuraa tarkempaa ilmoittelua 
Siilinjärven kunnan verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavista syksyn aikana.  


Torstai 10.10. 
 Iäkkäiden ulkoilupäivä vapaaehtoisten avustamana. Tarkempi 


aikataulu ja paikka tarkentuu myöhemmin.  
 Digipäivä, klo 10-14 Siilinjärven seurakuntatalo, iso sali 
Perjantai 11.10. 
 Harjamäen sairaalamuseon elämyksellinen esittely, klo 13 
Sunnuntai 13.10. 
 Perinnelounas, klo 12, Kunnonpaikka, noutopöydästä oma-


kustannehintaan 15 € 
 Ikivihreä iltapäivä—loista musiikkia, huumoria- ja yhteislau-


lua, klo 13-14, KunnonpaikkaVuorela-sali  


Sunnuntai 6.10.  
 Messu, klo 10, Siilinjärven kirkko 
 Messu, klo 17, Vuorelan kirkko 
Maanantai 7.10. 
 Iloa toiminnallisuudesta -tapahtuma, klo 12 sisältäen 


mm. klo 12–12.30 tuolijumpan, klo 12.30–13.30 tasapai-
noradan ja Aivotreeni -työpajan. Siilinjärven seurakunta-
talo, iso sali 


Tiistai 8.10. 
 Tietoa tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisestä ja liik-


kumisen apuvälineistä, klo 13, Palvelukeskus Akuliina 
 Eläkeläisen raha-asiat -luento, klo 18.30-20, Kunnantalon 


valtuustosali 





tanja.tilles-tirkkon
Tiedostoliite
Vanhustenviikko2019_mainos_kansalaisopisto.pdf
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4. Vie vanhus ulos-kampanjan ja vanhusten viikon luontoretki 10.10.2019 

Ohjelma liitteenä.  

Tilaisuuteen tulossa mukaan järjestelyihin: Viljo Nuutinen, Rauno Jääskeläinen, Erkki 

Miettinen, Jorma Häkkinen, Arja Jolkin, Irja Koski ja mahdollisesti Kalle Reipsaari (SPR), Tanja 

Korhonen ja Tanja Tilles-Tirkkonen.  

 

5. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi  

Vanhusneuvosto on vanhuspalvelulain 11 §:n mukaan otettava mukaan ikääntyneen väestön 

hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun 

arviointiin. Käydään läpi Siilinjärven palvelujärjestelmään liittyen tekijöitä, jotka edistävät 

Siilinjärveläisten hyvinvointia ja toimintakykyä sekä tekijöitä, joita tulisi kehittää. Jatketaan 

aiheen käsittelyä seuraavassa vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa. 

 

 

6. Vanhus- ja vammaisneuvoston budjetti 

Esitetään vuodelle 2020 samaa budjettia kun aiemmin, joka 4 000 €.  

Vuoden 2019 budjetista käytetty tähän mennessä toimintamenoina noin 300 €. Vanhusten 

viikkoon ja vammaisten päivään liittyen on tulossa kuluja liittyen mm. markkinointiin.   

 

7. Palaute Lautakuntien kokouksista ja valtuuston kokouksesta, mukana olleet kertovat 

Kunnan taloustilanne on ollut pinnalla lautakuntien kokouksissa. Sote – lautakunta 

kokoontunut kerran kesäloman jälkeen ja kokouksessa käsitelty mm. lastensuojelun 

toimintamallin kehittämistä. Tekninen lautakunta kokoontunut myös kerran ja käsitellyt mm. 

kunnossa pitoon liittyvää yhteistyötä Etelä-Siilinjärven ja Kuopion välillä. Valtuuston 

kokouksessa keväällä käyty läpi hyvinvointikertomus ja vesihuoltoyhteistyötä, jonka käsittelyä 

jatkettu myös myöhemmässä kokouksessa.  

 

8. Mahdolliset muut asiat 

Tapaamo –hankesuunnitelma on lähetetty STEA:lle 

Seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan ehdotuksena toimintapäivä, johon asiaa 

vanhuspalvelulaista sekä maakunnallisen vanhus- ja vammaisneuvoston suunnitelmaan 

tutustuminen.  

Seuraavan kokouksen (25.9.2019) asialistalle ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 

tarkastelu ja ajankohtaisten tapahtumien etenemisen tarkastus.  

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12 ja esitti kiitokset osallistujille.  
 
 
 
Muistion kirjasi  Tanja Tilles-Tirkkonen, hyvinvointisuunnittelija  

Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri  
 
Jakelu   Vanhus- ja vammaisneuvosto  

Siilinjärven kunnan verkkosivut 




IKÄÄNTYNEIDEN JA PÄÄTTÄJIEN YHTEISKÄVELYT  


-  Tule viettämään mukavaa syyspäivää ulkoillen yhdessä Siilinjärven päättäjien kanssa 


 


Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanjaa vietetään 10.9.– 11.10.2019. Kampanjan tavoitteena on edistää ikääntyneiden 
ja erityisesti niiden ikäihmisten ulkoilua, jotka tarvitsevat apua ulkoillakseen turvallisesti. Ikäinstituutti ja Siilinjärven kun-
ta  haastavat vapaaehtoisia, järjestötoimijoita, opiskelijoita, hoitotyön ammattilaisia sekä läheisiä ja naapureita iäkkäiden          
ulkoiluystäviksi. Kampanjaan voi osallistua yksin, ryhmänä tai vaikka työporukalla jokainen, joka halua tehdä hyvää.  


Osana Vie vanhus  ulos –kampanjaa Siilinjärvellä järjestetään myös ikääntyneiden ja päättäjien yhteiskävelyt. Toivotam-
me ikäihmiset tervetulleiksi mukaan viettämään mukavaa syyspäivää ulkoillen.  


Ma 9.9. klo 10-10.45. Lähtö Fontanellan edestä (Kuiluntie 2) 


 Mukana mm. kunnanjohtaja Vesa Lötjönen 


Ma 16.9. klo 10-10.45. Lähtö Akuliinan edestä (Kasurilantie 13) 


 Mukana mm. kunnanhallituksen Erkko Nykänen ja Risto Daavitsainen 


Ma 23.9. klo 13-13.45. Lähtö Mummon Kammarin  edestä (Risulantie 6) 


 Mukana mm. valtuuston puheenjohtaja Merja Rautiainen 


Ma 30.9. klo 10-10.45. Lähtö Kunnonpaikan edestä  (Jokiharjuntie 3) 


 Mukana mm.  Nuorisovaltuuston edustajat 


To 10.10. klo 10-12. Siilin Ladun Laturasti (Huvikummuntie 45) 


 Vanhus– ja vammaisneuvoston järjestämä retki. Laturastilla tarjolla mehua ja makkaraa  


Lisätiedot:  


Tanja Tilles-Tirkkonen,  


p. 044 740 2267 


tanja.tilles-tirkkonen@siilinjarvi.fi 





tanja.tilles-tirkkon
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Ikääntyneiden ja päättäjien yhteiskävelyt.pdf


