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Kokousaika Tiistai 11.8.2020, kello 9.00 

 
Kokouspaikka Innocum, Isoharjantie 6, rakennus S1, 3 krs. sote-kokoushuone 
 
 
Paikalla Pekka Joutsenoja 
 Arja Jolkin 
 Rauno Jääskeläinen 
 Matti Pulkkinen 
 Erja Valkonen 

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

 
Poissa Viljo Nuutinen 

 Erkki Miettinen 
 Riitta Vuorimaa 
 Sari Riekkinen 
  
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnä-/poissa olevien toteaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9 ja totesi kokouksen olevan päätösvaltainen.  

 

2. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

 Hyväksytään kokouksen asialista.  

 

3. Neuvoston kokoonpanon päivittäinen 

 Markku Heikkisen tilalle ryhmään on nimetty Sari Riekkinen.  

 Tanja Tilles-Tirkkonen on siirtymässä toisiin työtehtäviin. Kokouksen sihteerinä jatkaa Seija 

Leppänen.  

 

4. Vanhustenviikon toteutus ja budjetti 

 Korona – tilanne haastaa viikon ohjelman suunnittelua, jonka myötä sovitaan seuraavat 

muutokset ohjelmaan: 

 Tarpeen mukaan Vanhustenviikon messu ja konsertit on mahdollista järjestää 

etäyhteydellä.  

 Sunnuntaina Kunnonpaikan lounas Vanhustenviikon kunniaksi hieman edullisemmin.  

 Maanantaina tuolijumppa normaalisti, mutta ei mainosta. Muu hyvinvointiohjelma 

perutaan.  

 Tiistaina pidetään voimassa Juuso Happosen esitys.  

 Keskiviikon Digipäivää pohditaan peruttavaksi perutaan.  

 Torstain liikuntatapahtuma Ahmon kentällä 

 Vanhus- ja vammaisneuvoston ja yhdistyksen jäseniä pitämään toimipisteitä ja 

avustamaan toiminnoissa 

 Yhtenä toimipisteenä esim. Boccia (Arja Jolkin hoitaa)  

 Tapahtumassa tarjolla mehua ja makkara 

 Viestintä: Tehdään Uutis-Jouseen mainos ja juttu.  
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5. Vammaisten päivän toteutus ja budjetti 

 Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään 3.12.2020.  

 Korona tilanteen vuoksi suunnittelutoimikunnan kokous siirtynyt.  

 

6. Aloitteen/kannanoton laatiminen asumisen helppouden ja esteettömyyden tukemiseksi sekä vanhus- 

ja vammaisjärjestöjen tilojen saatavuus. Kunkin työryhmän esitykset.  

 Riitta ja esteettömyystyöryhmä koonnut aloitteeseen esteettömyyteen liittyen.  

 Rauno selvittänyt kyselyllä järjestöjen tilatarpeita (yhteensä 5 järjestöä) sekä erilaisista 

selvityksistä asumisen turvallisuuteen liittyviä teemoja.  

 Sovitaan, että Riitta, Rauno, Pekka ja Matti laativat kannanoton Kotipolun hallitukseen.  

 

7. Suunnitelma ikääntyneiden tukemiseksi 

 Sovitaan joulukuun kokoukseen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja 

toimenpiteiden tarkastelu.  
 

8. Siilinjärven kunnan Sote - keskuksen rakennussuunnitelmaan neuvoston näkökulmasta olevat 

tarpeelliset kehittämiskohteet 

 Pyydetään Kati Kantanen mukaan syys- tai lokakuun kokoukseen kertomaan suunnitelmasta.  

 

9. Muut asiat 

 Kirje kunnanhallitukselle neuvoston kokoonpanosta ei tuottanut toivottua tulosta ryhmän 

kokoonpanoon liittyen.   

 Joulukuun kokouksen kokouslistalle otetaan keskustelu uuden valtuustokauden vanhus- ja 

vammaisneuvostojen kokoonpanosta.  

 Varaudutaan pitämään syksyn kokoukset mahdollisesti etäyhteydellä kokonaan tai osittain.  

 

10. Kokouksen päättäminen 

 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 
 

 


