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Perjantai 4.6.2021, kello 9.15–10.52

Kokouspaikka Innocum, Isoharjantie 6, rakennus S1, (3 krs. sote-kokoushuone) – vaihtui Lataamon
kabinetiksi tai Teams-osallistuminen

Osallistujat (paikalla (+)/poissa (-))
Viljo Nuutinen (puheenjohtaja) (+)
Pekka Joutsenoja (-)
Arja Jolkin (+)
Rauno Jääskeläinen (+, etäyhteys)
Erkki Miettinen (-)
Riitta Vuorimaa (+)
Matti Pulkkinen (+)
Erja Valkonen (+)
Antti Jokikokko (sivistysjohtaja) (+, etäyhteys)
Sari Riekkinen (-)
Mervi Lehmusaho (kokouksen sihteeri) (+)

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus ja läsnä-/poissaolevien toteaminen
Puheenjohtaja Viljo Nuutinen avasi kokouksen klo 9.15. Osallistujat on merkitty ylle osallistujalistaan
(+/-)-merkinnöin. (Kokouksen aloitus viivästyi hissin epäkunnon vuoksi ja kokoustila jouduttiin
vaihtamaan alakerran kabinettiin.)
2. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouskutsussa jaettu asialista.
3. Edellisen kokouksen muistio
Sihteeri Mervi Lehmusaho kertasi edellisen kokouksen (8.4.) asiat ja muistiokirjaukset. Muistio
hyväksyttiin.
4. Vanhus- ja vammaisneuvoston eriyttäminen
Riitta Vuorimaa ja Matti Pulkkinen olivat valmistelleet pohjaehdotuksen vanhus- ja vammaisneuvoston
eriyttämisestä. Esityksen pohjana on kuntalain (410/2015) 27§ Vanhusneuvosto ja 28§
Vammaisneuvosto. Riitta luki esityksen esityksen kaikille ja siitä käytiin keskustelua.
Keskustelussa pyydettiin esitykseen lisäämään vielä seuraavat asiat:
Kunnalta odotetaan neuvostoihin sihteeriä sekä muiden kunnan viranhaltijoiden nimeämistä
neuvostoihin ja riittävää budjettivarausta. Toivotaan, että neuvostoilla on yhteinen sihteeri (sama
henkilö), tämä helpottaisi neuvostojen välistä yhteistyötä. Lisäksi todettiin, että Vammaisneuvoston
rooli on tärkeä esim. esteettömyysasioiden tarkastelussa ja siinä, että kehitysvammaisten ja
nuorten sekä kuulo- ja näkövammaisten asiat huomioidaan. Vanhusneuvostossa kiinnostavat
erityisesti ikääntyneiden asiat.
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Sovittiin, että Riitta ja Matti viimeistelevät esityksen ja toimittavat sen ensi viikolla (vko 23) neuvoston
jäsenille hyväksyttäväksi. Sen jälkeen pj. allekirjoittaa esityksen ja toimittaa sen kunnanhallitukselle.

5. Vanhustenviikon suunnittelun nykytilanne
Erja Valkonen kertoi Voimaa vanhuuteen -viikon suunnittelutilanteesta. Myös Voimaa vanhuuteen
muistiossa 28.5. oli tästä asiasta (muistio jaettiin osallistujille kokouskutsun liitteenä).
Edelleen avoinna ja selvittelyn alla on alustus voimavaralähtöisestä luennosta; Tanja Korhonen on
luvannut kysyä kunnan psykologia tai lääkäriä. Mervi mainitsi myös Hyvällä mielellä Pohjois-Savohankkeen, jolloin esim. Savonia AMK:n osatoteutuksesta voisi kysyä asiantuntija-alustusta.
Ke 6.10. Ahmon alueelle on suunniteltu teemarasteja ja liikuntapisteitä, lisäksi makkaranpaistoa tai
muuta pientä purtavaa. Arja, Rauno ja Viljo ovat lupautuneet organisoimaan makkaranpaiston.
Ikiliikkujahankkeesta on mahdollista järjestää tarvittavia kuljetuksia. Vastaava ulkoliikuntapäivä
toteutetaan myös pe 8.10. Vuorelassa.
Su 10.10. toteutetaan 2 jumalanpalvelusta, toinen klo 10 Siilinjärven evl. kirkossa ja toinen klo 13
Vuorelassa. Vuorelan tapahtuma olisi isompi ja sen yhteyteen on suunniteltu konsertti ”Luonto antaa
voimaa”.
Digi-verkkotapahtuma on vielä selvityksessä; Tiina Brunell on ehdottanut keskiviikkoa yhteiseksi
tapahtumapäiväksi, mutta tuo ajankohta ei sovi Siilinjärvelle. Erja ja Tiina pohtivat, olisiko esim.
tallenne hyödynnettävissä seurakunnan kautta.
Aiemmin sovittu pienryhmä jatkaa Vanhustenviikon suunnittelua.

6. Vanhus- ja vammaisneuvoston käytettävissä olevan budjetin jakaminen syksyn tarpeisiin
Keskustellen ja puheenjohtajan ehdotuksesta sovittiin Vanhus- ja vammaisneuvoston käytettävissä
olevasta loppuvuoden budjetista seuraavasti:
- Vanhusten viikko 3.10.─10.10: varataan 500 € (menee jo mainoskuluihin)
- Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.: varataan 200 €
Erja Valkonen totesi, että hän voi seurakunnan työntekijänä suunnitella Vanhustenviikon lehtiilmoitusta ja muuta mainontaa, mutta hän ei ole oikea henkilö neuvottelemaan sopimuksesta, mikä
liittyy kustannuksiin. Esitettiin ja päätettiin, että uusi hyvinvointisuunnittelija neuvottelee Uutis-Jousen
kanssa lehti-ilmoituksesta ja sen hinnasta.
Lisäksi ilmoittelussa hyödynnetään yleisiä ilmoitustauluja, kunnan www-sivuja, kunnan Facebookkanavaa ja uutta Siilinjärvi-appia ja siellä ”tapahtumat”.
7. Terveiset lautakunnista ja kunnanhallituksesta
Viljo kertoi valtuustosta (31.5), että vesilaitosasia saatiin päätökseen. Myös seudulliseen yhteistyöhän
tähtäävä MAL-sopimus hyväksyttiin. Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-sopimus)
perustuu Kuopion kaupunkiseudun kuuden kunnan, Pohjois-Savon liiton ja valtion yhteiseen
tahtotilaan seudun kehittämisestä. Tilinpäätös oli +0,5 milj. euroa, tähän myötävaikutti valtiolta saatu 7
milj. euron korona-avustus.
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Riitta kertoi teknisen lautakunnan asioista, sikäli kun oli pysynyt niihin osallistumaan tai muutoin
seuraamaan. Lautakunnassa on käsitelty mm. talousasioita ja esteettömyyttä Tarina-Kasurilantien
laajennuksen katusuunnittelussa.
Rauno toi terveiset sosiaali- ja terveyslautakunnasta: terveyskeskus valmistuu aikataulussa;
asiakasmaksuja on tarkistettu (heikennyksiä ikääntyneille ja vammaisille); huoli omaishoitajien
asemasta ja saamista korvauksista; korona on lisännyt toimintakustannuksia. Virallisten asioiden
jälkeen kokouksissa on antoisaa kuulla henkilöstön kokemuksia.
Antti kertoi sivistyslautakunnasta, että Kuopion ja Siilinjärven kansalaisopistojen yhdistyminen edistyy.

8. Tiedoksi saatettavat asiat
- Ikäkyvykkyyttä ikäohjelmalla -webinaari 3.6. klo 10─13.30 (ks. ohjelma ja ilmoittautuminen:
https://www.posote20.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/ikakyvykkyytta-ikaohjelmallawebinaari.html)
- Elokuussa tiistaina 24.8.2021 klo 17─18.30 on Voimaa vanhuuteen -kuntien uusille päättäjille
webinaari ”Onko sinun kuntasi iäkkäät kumossa vai kunnossa?”
-

Ystäväpiiri - ryhmänohjaajakoulutuksesta osaamista iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden
vähentämiseen 8.–9.9., 30.9., 11.11. ja 9.12.2021 Iisalmi / verkkoyhteyksin (5 pv). Vanhustyön
keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnan tavoitteena on lievittää iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä ja auttaa
löytämään uusia ystäviä vertaistukeen perustuvassa pienryhmässä. Osallistujat ohjaavat
koulutuksen aikana parityöskentelynä omaa Ystäväpiiri-ryhmää paikkakunnallaan joko
lähitapaamisina (koronatilanteen salliessa) tai verkossa eYstäväpiiri-ryhmänä kolmen kuukauden
ajan (12 kokoontumiskertaa). Lisätietoja: https://pohjoissavomy.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_tormi_kuh_fi/EcgEI3qygAFCmCBK1nV7AwgBfUU37XRI
GnOqeGuExruhbw?e=077RFS

9. Muut mahdolliset asiat
Esteettömyyskävely toteutettiin 20.5. Matti kertoi terveiset kävelyltä: 25-30 henkilöä osallistui, mm.
kunnanjohtaja pyörätuolissa, ryhmäpuheenjohtajat, apteekkari ja edustajat kaavoituksesta ja
teknisestä lautakunnasta. Kävelystä ja tunnistetuista kehittämistarpeista on laadittu oma erillinen
muistio, ja se on annettu kuntaan jatkotyöstöjä varten. Jatkotyöstöissä ovat kunnasta mukana Sari
Riekkinen, Teija Savolainen ja Kati Miettinen.
Hyvinvointiala HALI ry on laittanut kuntien vanhusneuvostoille keväällä kirjeen henkilöstöresursseihin
ja mitoituslain toimeenpanoon liittyen - erityisesti huomioiden ikääntyneiden ympärivuorokautinen
hoiva ja tehostettu palveluasuminen. Hoitajamitoitukseen vastaamiseen kunnat ovat saaneet
korotettua valtionosuutta loppuvuodelle 2020 11,5 milj. euroa ja vuodelle 2021 50 milj. euroa.
Kirjeessä todetaan: ”Kaikki edellä mainitut rahat tulisi käyttää ympärivuorokautisen hoivan
henkilömitoituksen nostoon sekä välillisen että välittömän työn erottamiseen niin kunnan omassa kuin
yksityisiltä hankittavissa palveluissa.” Hali ry:stä on esitetty huoli, onko saatu valtionosuus käytetty
siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Sovittiin, että Erja ja Viljo muotoilevat Hali ry:n kirjeeseen
pohjautuen kysymykset kunnanhallitukselle. Selvitystä Vanhus- ja vammaisneuvostolle pyydetään
seuraavaan kokoukseen 3.9. mennessä.
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10. Seuraava kokousaika
Sovittiin seuraava kokous 3.9.2021 klo 9─11. Mervi varaa paikaksi Soten kokoushuoneen Innocumista.
Uusi hyvinvointisuunnittelija Tanja Moilanen kutsuu puheenjohtajan kanssa kokouksen koolle.
Tarkennettiin, että nykyinen neuvosto jatkaa siihen saakka, kunnes uusi toimielin seuraavalle
valtuustokaudelle on nimetty.
11. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti neuvoston jäseniä hyvin kuluneesta yhteistyöstä. Myös puheenjohtajaa ja
sihteereitä kiitettiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.52.

Viljo Nuutinen,
Vanhus- ja vammaisneuvoston pj.

Jakelu:
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Mervi Lehmusaho, hyvinvointisuunnittelija (ma.)
Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri

Vanhus- ja vammaisneuvosto
Siilinjärven kunnan verkkosivut
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