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Torstai 8.4.2021, kello 9.00 – 10.53

Kokouspaikka Innocum, Isoharjantie 6, rakennus S1, 3 krs. sote-kokoushuone (tai Teams-osallistuminen)
Osallistujat (+/-) Viljo Nuutinen (puheenjohtaja) (+)
Pekka Joutsenoja (+)
Arja Jolkin (+)
Rauno Jääskeläinen (+, etäyhteys 9.25 alkaen)
Erkki Miettinen (+)
Riitta Vuorimaa (+, etäyhteys)
Matti Pulkkinen (+)
Erja Valkonen (+, etäyhteys)
Antti Jokikokko (sivistysjohtaja) (-)
Sari Riekkinen (-)
Mervi Lehmusaho (kokouksen sihteeri) (+)
Käsitellyt asiat
1. Kokouksen avaus ja läsnä-/poissa olevien toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Osallistujat ja estyneet on merkitty
ylle (+/-) –merkinnöin.
2. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen asialista.
3. Edellisen kokouksen muistio (liite)
Edellisen kokouksen muistiosta korjattiin kuvaus esimerkkinä käytetystä Siilinlahden kohteesta, jossa
suunniteltuun WC:hen ehdittiin vaikuttaa esteettömyystoimikunnan toimesta siten, että muutokset oli
mahdollista toteuttaa vielä rakennusvaiheessa.
4. Vanhus- ja vammaisneuvosto
- saavatko molemmat viiteryhmät tässä riittävästi huomiota tai olisiko tarpeen eriyttää neuvostot?
- keskustelua siitä, miten molempien viiteryhmien asiat tulisivat riittävän hyvin huomioiduiksi

-

Keskustelua:
Vammaisasioiden osalta on tunnistettu voimavarapulaa ja nyt toivotaan, että vammaisasiat
voitaisiin eriyttää omakseen.
On erilaisia vammaisryhmiä; myös aistivammaiset olisi hyvä saada paremmin mukaan ja heidän
tulla kuulluksi.
Tavoitteena olisi laajentaa pohjaa kaiken kaikkiaan vanhusten asioille ja myös laajempaa yhteisten
asioiden koordinointia.
Aiemmin kunnan kanta on ollut, että viiteryhmät pidetään samassa neuvostossa.
Viitattiin kuntalakiin: siellä on kirjaukset vammaisneuvostosta ja vanhusneuvostosta
Pj. kuvasi aiemmin tehtyä työtä tämän eriyttämisasian eteen ja kuinka siihen kunnassa on
suhtauduttu. Myös hänen oma näkemys on edelleen, että viiteryhmät pitäisi olla erillään.
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Esitys: Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee esityksen neuvoston jakamiseksi kahteen osaan,
perusteena lakipykälät; vammaisneuvoston henkilöt (Riitta ja Matti) laativat perustelut ja katsotaan
esitys seuraavassa neuvoston kokouksessa yhdessä 4.6. klo 9 (Innocum, S1 soten kokoushuone).
Esitystä kannatettiin.

5. Esteettömyysasioiden huomioiminen uudessa terveyskeskuksessa
Riitta Vuorimaa kertoi, miten asiat ovat edenneet edellisen kokouksen jälkeen, kun esteettömyys ja
kuulemistarpeita esitettiin Kati Kantaselle. Kati Kantanen on sopinut jatkotyöstä Mari Nylanderin
kanssa. Tähän iltapäivään on sovittu palaveri, johon osallistuu myös rakennuttajien edustajia ja
johtava lääkäri Katri Hollmen sekä muutamia asiakasnäkökulmaa tuovia. Tavoitteena on, että
uudisrakennuksessa huomioidaan eri syistä johtuva esteettömyys. Huomioitaviin näkökulmiin kuuluvat
esim. sisääntulo, käytetyt värit, liikkuminen rakennuksessa ja piha-alueen kulkureiteillä. Asiakkaiden
kuuleminen on tärkeää jo rakennusvaiheessa, näin ennakoidaan toimivuutta. Esim. miten soitetaan
kuulovammaiselle, tämä on tärkeää huomioida teknisissä ratkaisuissa. Erja vinkkasi jo mahdollista
kuultavaa asiakasta. Hyvinvointisuunnittelija kertoi Ydinasia-hankkeessa (kielellinen saavutettavuus
sosiaali- ja terveyspalveluissa) pohdittua asiakaspolun tarkastelua Siilinjärvellä; yhtenä vaihtoehtona
on pohdittu kuulovammaisia. Nyt neuvostossa ehdotettiin, että voisiko tarkastelunäkökulmaksi esittää
kuulo- ja näkövammaisia. Mervi vie ehdotuksen tiedoksi hankkeen toteutusta valmisteleville.
6. Vanhustenviikkoon varautuminen ja suunnittelu
- Vanhustenviikko on tänä vuonna 3.10.-10.10.
- Suunnitteluryhmään lupautuivat Erja, Arja, Rauno (pienin varauksin) ja Viljo. Ajatus niin, että pieni
ryhmä suunnittelee viikon ohjelmaa. Erja kutsuu pienryhmän koolle huhtikuun lopulle.
- Ehdotettiin ohjelmaan voimavaroihin liittyvää luentoa tai vastaavaa tai esim. ”Irti koronasta” –
luentoa. Hyvinvointisuunnittelija ehdotti, että kartoitetaan myös ”hyvän mielen hankkeiden”
mahdollisuus tarjota alustusta ko. viikolle. Erja totesi, että aiemmin mietitty teemaksi myös
ikääntyneiden päihteiden käyttöä.
- Todettiin, että on tärkeää sopia työnjaosta ja vastuista; eri osa-alueista jaetaan pienempiä vastuita;
myös omista järjestöistä talkoolaisia mukaan, niin toteutus ei kuormita liikaa yksittäisiä ihmisiä.
- Voimaa vanhuuteen –ryhmässä on ehdotettu alustavasti suunnittelukokous 28.5. klo 10-12;
hyväksyttiin tämä. Huom! paikka kunnantalon valtuustosali. (Mukana jo Voimaa vanhuuteen –
ryhmässä Arja, Rauno, tuolloin Erja estynyt).
-

Alustavasti seurakunnalla on varaus 7.10. digipäiväksi yhteistyössä Savonetin kanssa.
Vanhusten viikon kansallinen teema on ”Luonto antaa voimaa”. Alustavasti pohdittu, sopisiko
Siilinjärvellä teemapäivään esteetön liikuntareitti.
Erja toi tiedoksi, että Merja Tapio on määräaikaisena tiedottajana Siilinjärven ev.lut. srk:ssa
Lisäksi tuotiin tiedoksi, että kv. vammaistenpäivään 3.12. on ajateltu ulkoilutapahtumaa ja esim.
makkaranpaistoa
On suunnitteilla myös tilaisuus Ahmon koululla, johon pyydetään alustuksia/esityksiä järjestöiltä

7. Hyvinvointikertomus ja ikääntyneiden asiat
Hyvinvointisuunnittelija alusti, mitä nostoja on jo tehty hyvinvointikertomukseen ikääntyneiden osalta
(kertomusosa on tarkoitus saattaa kunnanhallitukseen ja -valtuustoon toukokuussa); kertomuksen
suunnitelmaosa valmistuu syksyllä. Taulukoitu tieto sai kannatusta, mutta myös graafeja toivottiin joko
tekstin tueksi tai liitteinä.
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8. Terveiset lautakunnista ja kunnanhallituksesta
- Pekka toi sivistyslautakunnasta terveisenä, että avustuksia jaetaan taas toisin kuin ed. vuonna.
- Rauno kertoi, että kunnan talous kääntyi positiiviseksi; korona-aika on vaikuttanut myös soten
kustannuksiin.
- Hyvinvointisuunnittelija kertoi esitelleensä Voimaa vanhuuteen vuoden 2020 toimintaa sosiaali- ja
terveyslautakunnassa 25.3. Tuolloin kysyttiin, onko miehiä riittävän hyvin mukana, kun kuvissa
näkyi enemmän naisia. Käytiin keskustelua miesten osallistumisesta ja siitä, että on syytä
huomioida toiminnan suunnittelussa erilaiset tarpeet.
9. Voimaa vanhuuteen –terveiset (kokouskutsun liitteenä oli Ikäinstituutin uutiskirje)
Kokousterveiset 19.2. kokouksesta:
- Avainhenkilöille ja päättäjille on mennyt maaliskuussa vuosikooste Voimaa vanhuuten toiminnasta Siilinjärvellä.
- Ulkoliikuntatapahtuma liikuntapalvelujen koordinoimana on toiveena järjestää kevään kuluessa.
Ulkoiluystäväkoulutus on suunnitteilla 4/2021 ja sopivaan ajankohtaan (kesä-syksy) myös
vertaisohjaajakoulutus; Tanja ja Tuija (Vuorelan Kunto) järjestävät.
- Etäjumpat ovat kehityslistalla oleva. Kokouksessa syntyi jo jatkoideoita esim. Savonettivapaaehtoisten hyödyntämisestä laitteiden käytön opastuksessa ja opastuksiin liikuntaan
aktivointisisältöjä. Seurakunta on hankkinut myös korona-avustuksella 5 iPadia, joita voisi
hyödyntää etäjumpan opastuksissa. Etäjumppia kokeiltaessa on hyvä hankkia ensin
kokemusta 5-10 henkilön ryhmällä.
- ”liikunta + ravinto” –materiaaleja löytyy jo nyt Vuokun sivuilta.
- Luotsista tehdään ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä alle 75-vuotiaille. Tässä yhteydessä on jaettu
esim. Pysy pystyssä opasta. Yhteistyötämahdollisuuksia ja esim. sopivan materiaalin jakamista
Luotsista kannattaa jatkaa ja syventää.
- Sydänviikko on 18.-25.4.2021 teemana ”Iloa ruoasta”; tarjolla tuolloin on ainakin etäluennot
Savon sydänpiiriltä (Savonsydan.fi) – 20.4. ”Hyvää, halpaa ja terveellistä” ja 22.4.
”Eteisvärinäoireiden tunnistaminen”. Tanja ja Tuija suunnittelevat tapahtumaa Vuokutalolle.
10. Muut mahdolliset asiat
Helppo liikkua –viikko 17.5. – 25.5.; Siilinjärvellä järjestetään esteettömyyskävely to 20.5. klo 14-16.
11. Seuraava kokousaika
Sovittiin seuraava kokous 4.6. klo 9-11, paikka Innocum, S1, soten kokoushuone. Pääasiana on
tuolloin laatia valmisteluaineiston pohjalta kunnanhallitukselle esitys Vanhus- ja vammaisneuvoston
eriyttämiseksi.
12. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.53.
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