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Kokousaika
Torstai 6.2.2020, kello 9.00
Kokouspaikka Innocum, Isoharjantie 6, rakennus S1, 3 krs. sote-kokoushuone

Paikalla

Viljo Nuutinen (puheenjohtaja, klo 10.40 asti)
Pekka Joutsenoja (puheenjohtajana klo 10.40-11)
Arja Jolkin
Rauno Jääskeläinen
Erkki Miettinen
Riitta Vuorimaa (klo 9.07 alkaen)
Erja Valkonen
Tanja Tilles-Tirkkonen (hyvinvointisuunnittelija, kokouksen sihteeri)
Antti Jokikokko (sivistysjohtaja)
Marja Kavilo (kohdan 3 ajan)

Poissa

Markku Heikkinen (kunnossapitomestari)
Matti Pulkkinen

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. Puheenvuoro: Marja Kavilo, hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja. Aihe: vanhustenhuollon tämän hetkinen
tilanne Siilinjärvellä. Esitys liitteenä. Erityisesti keskustelua heräsi.
a. Potilastietojärjestelmän vaihtuminen Efficasta Pegasokseen on aiheuttanut paljon haasteita
mm. laskutukseen.
b. Keskustelussa hoitajien vaihtuvuus kotihoidossa, joka on erityisen haastavaa muistisairaan
kohdalla, mutta kuormittaa ikääntyneitä myös muutoin. Tämä haaste tunnistetaan kotihoidossa
hyvin ja erilaisia ratkaisumalleja on pyritty löytämään. Keskeisenä tekijänä on henkilöstön
riittävä saaminen, johon pyritään mm. uusilla kehittämishankkeilla vaikuttamaan.
c. Vanhassa Pappilassa käytössä ns. Annikin pirtin malli, jossa hoitajan vastuulle tulee oma
ikääntyneiden ryhmä. Tarvittaessa hoitaja voi pyytää toiselta hoitajalta apua. Kinestetiikka
kouluttautumisen avulla henkilöstön on kuitenkin mahdollista pääosin selviytyä yksin
hoitotilanteista. Vuorovaikutus ikääntyneen ja hoitajan välillä lisääntyy tällä toimintamallilla ja se
on saanut paljon kiitosta. Hoitotoimien jälkeen hoitaja voi viettää aikaa oman ryhmästä
ikääntyneiden kanssa heidän toivomallaan tavalla.
d. Uusi hoitajamitoituksen toteutuminen aiheuttaisi Siilinjärvelle noin 10–15 henkilön lisätarpeen
asumispalveluihin.
e. Vänrikki on käynnistänyt toimintansa uudestaan 1/2020. Toimintaan on tehty suuria muutoksia.
Valvira edellyttää jatkossa voimakkaampaa seurantaa henkilöstöresurssien suhteen ja myös
Siilinjärven kunta on tehostanut valvontaansa.
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Siilinjärven vammaispalveluissa on rakennusprojekti, jonka ajaksi yksikön asukkaat ovat
siirtyneet väliaikaisesti Mummon kammariin. Mummon kammarin huoneissa on näin ollen ollut
kaksi henkilöä huoneessaan, joka on kuormittanut jaksolla olevia ikääntyneitä. Yksikön
asukkaiden väliaikaiseksi paikaksi ei ollut muita paikkoja tarjolla lähialueilla, vaan muutoin olisi
jouduttu hajasijoittamaan. Järjestely on väliaikainen.

4. Helppo Liikkua viikon ohjelman suunnittelu (viikon ajankohta 18.- 25.5.2020)
a. Invalidiliiton vuosittainen valtakunnallinen tapahtuma
b. Suunnittelu jatkuu esteettömyystyöryhmässä helmikuussa. Palataan tähän asiaan seuraavassa
vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa.
c. Toiminnaksi on tässä vaiheessa suunniteltu esteettömyyskävelyä
5. Työryhmän nimeäminen Vanhustenviikon ja Vammaisten päivän suunnitteluun
a. Vanhustenviikko: Erja, Tanja, Arja/Rauno ja Viljo. Erja toimii kokoonkutsujana.
b. Vammaisten päivä: Matti ja Riitta. Lisäksi Matti ja Riitta pyytävät mm. seurakunnasta ja
Siilinjärven liikuntatoimesta henkilöt mukaan.
c. Otetaan seuraavan kokouksen yhteydessä käsittelyyn päivien budjetti
6. Aloitteen/kannanoton laatiminen asumisen helppouden ja esteettömyyden tukemiseksi sekä vanhusja vammaisjärjestöjen tilojen saatavuus
a. Valmistellaan asiaa seuraavaan kokoukseen. Kukin työryhmä valmistelee esityksen.
i. Esteettömyys: Riitta ja esteettömyystyöryhmä
ii. Asumisen helppous ja turvallisuus: Rauno
iii. Järjestöjen tilat: Rauno ja eläkeläisjärjestöjen edustajat
7. Mahdolliset muut asiat
a. Verokortin toimittaminen palkkiota varten sähköpostilla Monetraan (palkat.siilinjarvi@monetra.fi)
tai postissa Monetra Pohjois-Savo Oy/Siilinjärven palkat/Viestikatu 1, 70150 Kuopio.
8. Kokouksen päättäminen
a. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.03 ja esitti kiitokset osallistujille.
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Tanja Tilles-Tirkkonen, hyvinvointisuunnittelija
Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri

Jakelu

Vanhus- ja vammaisneuvosto
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