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Kokousaika Keskiviikko 27.11.2019, kello 9.00 
Kokouspaikka Innocum, Isoharjantie 6, rakennus S1, 3 krs. sote-kokoushuone 

 
 
Paikalla Viljo Nuutinen (puheenjohtaja) 

 Pekka Joutsenoja 
 Arja Jolkin 
 Rauno Jääskeläinen 
 Matti Pulkkinen 
 Erkki Miettinen 
 Erja Valkonen 

Tanja Tilles-Tirkkonen (hyvinvointisuunnittelija, kokouksen sihteeri) 
Antti Jokikokko (sivistysjohtaja) 

  
Poissa Markku Heikkinen (kunnossapitomestari) 
 Riitta Vuorimaa 
 
 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnä-/poissa olevien toteaminen 

a. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksen alussa 

todettiin kokouksen läsnäolijat ja poissaolijat. Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan 

päätösvaltainen. 

 

2. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

a. Kokouskutsu ja asialista on lähetty kokoukseen kutsutuille sähköpostilla. Hyväksyttiin 

kokouksen asialista. 
 

3. Tulevan toimintakauden budjetti ja toimintasuunnitelma  

a. Vuoden 2020 budjettiehdotuksena on 1 000 euroa. 

b. Sovitaan kokousten määräksi 6 kokousta alla olevin ajankohdin. 

i. 6.2., 19.3., ja 15.5., 3.9., 29.10. ja 10.12. klo 9. Paikkana Innocum, S1, 3 krs, sote-

kokoushuone 

ii. Pyydetään 6.2. kokoukseen mukaan hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja Marja Kavilo 

c. Vuoden 2020 toiminnan teemat 

i. Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano 

1. Neuvostossa olisi tärkeää olla läsnä myös sosiaali-, vanhuspalvelujen ja 

vammaispalvelujen viranhaltijat ja Kotipolun edustaja. Tehdään ehdotus 

kunnanhallitukselle kokoonpanosta.   

a. Pekka ja Tanja laativat joulukuun 15. päivään mennessä. 

ii. Asumisen helppous ja esteettömyys 

1. Aloite/kannanotto asumisen helppouden ja esteettömyyden tukemiseksi.  

2. Esteettömyystyöryhmä ja Vanhus- ja vammaisneuvosto yhteistyössä 

järjestämään toukokuussa ”helppo liikkua viikkoa”, jossa ohjelmana mm. 

esteettömyyskävely. 

iii. Digitaalisuus 

iv. Ikääntyneiden päihteettömyyden tukeminen ja peliriippuvuuden vähentäminen 
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1. Toteutus esim. kouluttautuminen ja kampanjat. Voimavarakeskeisyys mukaan 

yhtenä näkökulmana. 

v. Vanhus- ja vammaisjärjestöjen tilojen saatavuus  

vi. Vammaistenpäivän toteutus. Päivään suunnitteilla messutyyppinen toteutus, jossa esillä 

eri seuroja ja järjestöjä. 

vii. Vanhustenviikon toteutus. Teemana ”Onni on vanheta”.  

d. Toimintatapana myös kannanottojen tuominen lautakuntien käsittelyyn 

e. Esitetään kansalaisopistolle yhtenä luentoteemana mielenhyvinvointia ja miten varautua 

vanhuuteen. Antti on yhteydessä Anita Heinoon.  
 

4. Palaute lautakuntien kokouksista ja valtuuston kokouksesta, mukana olleet kertovat 

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitelty: Suunnitelma ikääntyneiden tukemiseksi, Pegasos – 

potilastietojärjestelmä, omalääkäri-järjestelmän päättyminen ja työntekijöiden saatavuus. 

Sivistyslautakunnassa käsitelty: talousasioiden vaikutus eri toimintojen toteuttamiseen (mm. 

kansalaisopisto, tilavuokrat).   

Tekninen lautakunta: edustajaa ei paikalla 

Valtuusto: energiayhteistyö Kuopion kanssa.  

 

5. Terveiset 7.11.2019 järjestetystä Vanhusneuvostopäivästä, Arja ja Erja kertovat 

a. Tilaisuuden materiaalit: https://avoinhallinto.fi/vanhusneuvostopaiva-2019/. 

b. Tilaisuudessa noussut esiin:  

a) Laadukkaiden palvelujen saatavuus tasavertaisesti asuinpaikasta riippumatta 

b) Tiedon avoimuus ja selkeys (koskien myös teknologiaa) 

c) Digiteknologien käyttö ja siihen liittyvät asenteet jakaa ikääntyneitä 

d) Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano – neuvostossa tulisi olla mukana 

lautakuntien/valtuuston edustajat 

e) Kotihoidon sirpaleisuus 

f) Mielenhyvinvoinnin edistäminen (materiaalia esim: www.ikaopisto.fi ja Elämänote –hanke) 

g) Vanhusneuvostoilla olisi hyvä olla painopisteet eri vuosien toimintaan 

 

6. Palaute vuoden 2019 vanhusten viikosta, paikalla olleet kertovat 

a. Viikon toteutus onnistunut hyvin. Palautetta kerätty eri tilaisuuksissa. Osallistujat ovat olleet 

tyytyväisiä. Tanja kokoaa palautteet yhteen.  
 

7. Mahdolliset muut asiat 

a. Kansallisen vammaisten päivän tapahtuma järjestetään 3.12.2019 Ahmon koululla. Ohjelmassa 

mm. muotinäytös. Päivästä viestitään sosiaalisen median ja Uutis-Jousen kautta.  
 

8. Kokouksen päättäminen 

a. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50 ja esitti kiitokset osallistujille.  

 
 
 
Muistion kirjasi  Tanja Tilles-Tirkkonen, hyvinvointisuunnittelija  

Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri  
 
Jakelu   Vanhus- ja vammaisneuvosto  

Siilinjärven kunnan verkkosivut 

https://avoinhallinto.fi/vanhusneuvostopaiva-2019/
http://www.ikaopisto.fi/

