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Kokousaika Perjantai 3.9.2021, kello 9.00 

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

Kutsuttu Viljo Nuutinen (puheenjohtaja) (+) 

 Pekka Joutsenoja (-) 

 Arja Jolkin (+) 

 Helena Sihvonen (-) 

 Erkki Miettinen (+) 

 Riitta Vuorimaa (+, etänä) 

 Matti Pulkkinen (+) 

 Erja Valkonen (+) 

Antti Jokikokko (+, etänä) 

 Sari Riekkinen (+, etänä) 

Tanja Moilanen (kokouksen sihteeri) (+) 

 

Käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaus ja läsnä-/poissa olevien toteaminen 

Puheenjohtaja Viljo Nuutinen avasi kokouksen. Todettiin kokoukseen osallistujat (osallistujalista +/- mer-

kinnöin).  

2. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouskutsussa jaettu asialista. Asialistan asiat 5 ja 6 Vanhus- ja vammaisneuvoston eriyttä-

minen ja nimeäminen käsiteltiin yhdessä.  

3. Edellisen kokouksen muistio 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.  

4. Jäsenmuutokset 

Todettiin jäsenmuutokset. Rauno Jääskeläisen tilalla Vanhus- ja vammaisneuvostossa jatkaa Helena Sihvo-

nen. Mervi Lehmusahon tilalla neuvoston jäsenenä ja sihteerinä jatkaa hyvinvointisuunnittelija Tanja Moi-

lanen. 
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5. Vanhus- ja vammaisneuvoston eriyttäminen 

Vanhus- ja vammaisneuvosto jätti 4.6.21 kunnanhallitukselle esityksen Vanhus- ja vammaisneuvoston eriyt-

tämisestä. Kunnanhallituksen 30.8.21 päätöksen mukaisesti Siilinjärven Vanhus- ja vammaisneuvosto jat-

kaa yhtenä neuvostona.  

Käytiin keskustelua kunnanhallituksen päätöksestä. Päätös herätti pettymystä ja ihmetystä. Koettiin, 

että eriyttäminen olisi vahvistanut ikääntyneiden ja vammaisten asioiden edistämistä. Ikääntyneitä ja vam-

maisia koskevien asioiden todettiin olevan erilaisia ja vaativan siten erilaista osaamista. Huomioitiin, että 

erityisesti vammaisten joukossa on paljon osaamista esteettömyyden edistämiseen liittyen. Pohdittiin liit-

tyykö päätös arvostuksen puutteeseen tai käytettävissä oleviin resursseihin. Todettiin kuitenkin, että vaikka 

päätös ei ollut toivottu, niin lähdetään jatkossa pohtimaan sitä, kuinka neuvoston toimintaa kehittämällä 

voitaisiin paremmin huolehtia siitä, että sekä ikääntyneiden että vammaisten asiat saavat tarvitsemansa 

huomion.  

6. Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen  

Kunnanhallitus päätti 30.8.21 Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön päivittämisestä. Toiminta-

säännön mukaan neuvosto muodostuu 9 varsinaisesta jäsenestä ja 9 henkilökohtaisesta varajäsenestä si-

ten, että: 

• Vanhusjärjestöt: 3 edustajaa 

• Vammaisjärjestöt: 3 edustajaa 

• Muut vanhuksia/vammaisia edustavat yhdistykset: 2 edustajaa 

• Seurakunta: 1 edustaja 

Lisäksi kunnan palvelualuilta nimetään 2 edustajaa ja hyvinvointisuunnittelija toimii jäsenenä ja sihteerinä. 

Vanha neuvosto toimii siihen saakka, kunnes uudet jäsenet on nimetty.  

Keskusteltiin edustajien valinnasta. Pohdittiin, miten varmistettaisiin edustajien edustavuus, aktiivisuus 

ja sitoutuminen asioiden edistämiseen. Keskusteltiin siitä, mille järjestöille ja yhdistyksille nimeämispyyntö 

tulisi toimittaa. Huomioitiin, että edustajien valinnassa tulisi erityisesti huomioida vammaisten henkilöiden 

edustavuus. Lisäksi valinnassa tulisi ottaa huomioon järjestöjen koko ja aktiivisuus toimintaan osallistumi-

seen. Todettiin, että lähetetään pyyntö seuraaville yhdistyksille:  
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• Siilinjärven eläkkeensaajat ry, Eläkeliiton Siilinjärven yhdistys, Siil9injärven eläkeläiset ry, Siilinjärven 

seniorit ry, Siilinjärven virkistys ry, Siilinjärven invalidit ry, Siilinjärven sydänyhdistys, Siilinjärven ve-

teraanit, Siilin seudun Parkinson kero ry, Pohjois-Savon näkövammaiset ry, Siilinjärven kehitysvam-

maisten tuki ry, Pohjois-Savon muisti ry, Siilinjärven reumajaosto, Pohjois-Savon lihastautiyhdistys, 

Kuopion Seudun hengitysyhdistys, Pohjois-Savon AVH-yhdistys, Kuopion seudun diabetesyhdistys, 

Pohjois-Savon allergia- ja astmayhdistys, Sydänlapset ja aikuiset, Kuopion kuulo ry. 

Pohdittiin sitä, miten voitaisiin kuulla laajaa järjestökenttää, millaisia hyvinvoinnin edistämisen tarpeita 

ja odotuksia heillä on Vanhus- ja vammaisneuvostolle. Todettiin, että ikääntyneitä ja vanhuksia edustavat 

järjestöt olisi hyvä kutsua koolle yhteiseen tilaisuuteen. Päädyttiin siihen, että tämä voisi olla uudelle neu-

vostolle hyvä väline taustoittamaan neuvoston työtä.  

Keskusteltiin myös siitä, kuinka tulevan hyvinvointialueen/maakunnan ikääntyneitä ja vammaisia edus-

tava neuvosto suhteutuu kunnalliseen Vanhus- ja vammaisneuvostoon. Todettiin, että alueellinen neuvosto 

ei poista kunnallisten neuvostojen tarvetta vaan tukee asioiden edistämistä sekä alueellisella että paikalli-

sella tasolla.  

7. Selvityspyyntö kunnan valtionosuuksien käytöstä 

Vanhus- ja vammaisneuvosto jätti Siilinjärven kunnan hallitukselle sekä kunnan sosiaalipuolen vastaaville 

toimielimille selvityspyynnön valtionosuuksista ja niiden käytöstä.  Valtionosuudet ovat rahoitusta kunnille, 

jolla valtio osallistuu kunnallisten palveluiden rahoittamiseen. Valtionosuus on yleiskatteellinen tulo, jota 

ei ole ns. korvamerkitty tiettyjen palveluiden järjestämiseen. Kunta voi siten itse päättää valtionosuusra-

hoituksen tarkoituksen mukaisimmasta käytöstä.  

Siilinjärvi on saanut valtionosuuksia vuonna 2020 yhteensä 43 842 000 € ja arvioitu valtionosuuksien 

määrä vuodelle 2021 on 41 163 000 €. Näistä peruspalveluihin on kohdennettu vuosina 2020 ja 2021 yh-

teensä 36 575 000 €. Hoiva- ja vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen korjaamiseksi:  

• 2020: 0 uutta vakanssia (esitetty 2) 

• 2021: 4 uutta lähihoitajan vakanssia Vanhan pappilan palvelukotiin  

• 2022: esitetty lisävakansseja seuraavasti, 

o Vanhan pappilan palvelukoti, 4 vakanssia  

o Kaaripolun palvelukoti, 2 vakanssia  

o Mummon kammari, 1 vakanssi  
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Yksityisen sektorin henkilöstömitoituksen korjaaminen kuuluu yritykselle itselleen, ei kunnalle. Selvitys-

pyyntöön ovat vastanneet talousjohtaja Petteri Ristikangas, sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen sekä 

hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja Marja Kavilo. 

8. Ulkoiluystävä toiminnan toteuttaminen 

Siilinjärven kunnassa toimii ulkoiluystävä-toimintaa. Ulkoiluystävät ovat vapaaehtoisia, jotka ulkoilevat 

ikääntyneiden kanssa. Toimintaa on koordinoitu kunnasta, mutta koordinaatioon ja koulutukseen tarvitaan 

lisäksi vapaaehtoinen/vapaaehtoisia esim. järjestöistä. Tanja Korhonen oli kertomassa toiminnasta lisää. 

Tällä hetkellä iäkkäitä, jotka haluaisivat ulkoiluystävän, on enemmän kuin saatavilla olevia vapaaehtoisia. 

SPR: ystävätoiminnasta voidaan jatkossa kuitenkin saada apua tilanteeseen. Todettiin, että tarvitaan kui-

tenkin apua vapaaehtoisten koordinoimiseen. Sovittiin, että osallistujat pohtivat ja keskustelevat taustajär-

jestöissään siitä, löytyisikö joku vapaaehtoinen osallistumaan vapaaehtoisten koordinoimiseen ja koulutta-

miseen. Lisäksi todettiin, että jatkossa Vanhus- ja vammaisneuvoston olisi hyvä osallistua vahvemmin Voi-

maa vanhuuteen -toiminnan toteuttamiseen. Voimaa vanhuuteen -hankkeeseen osallistuminen päättyy 

2021 lopussa, mutta toiminta jatkuu tämän jälkeen. 

9. Vanhustenviikon suunnittelun nykytilanne 

 Erja Valkonen ja Tanja Korhonen kertoivat vanhusten viikon sekä päättäjäkävelyiden suunnittelun tilan-

teesta. Päättäjäkävelyihin on ilmoittautunut muutamia päättäjiä.  

Vanhusten viikko Siilinjärvellä 3.-10.10.2021 

• ma 4.10. Hyvinvointia vanhuuteen: voimavara-luento, tuolijumppaa, terveyspisteitä 

• ke 6.10. Liikunta antaa voimaa: jumppa, luontopolku, toimintapisteitä. Tarjoilu: makkaraa ja mehua 

o Viljo selvittää saako makkarat ostettua sponsoreiden kautta. Jos ei, niin selvitetään Timo 

Hyötyläiseltä mahdollisuutta ostaa makkarat kunnan varoista. 

o Mehujakelu: pillimehut ostetaan kunnan varoista. Tanja K – yhteyshenkilönä 

o Sinapit, ketsupit ja astiat: Erja 

o Katokset: Erja & Tanja K 

• to 7.10 Tieto on voimaa: digipäivä 

• pe 8.10 Liikunta antaa voimaa: liikuntatapahtuma VuoKu-talolla 
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• su 10.10 Vanhusten viikon päätösmessu, Siilinjärven kirkko klo 10 sekä Vuorelan kirkko klo 13, 

luontoaiheinen musiikkituokio Vuorelan kirkko klo. 14.15 

• Uutis-Jousi -lehdeltä on saatu tarjous vanhusten viikon mainoksesta. Painovalmiin mainoksen (1/4 

sivua) julkaisukustannukset ovat n. 475€. Mainos julkaistaan 23.9. ilmestyvässä lehdessä. Seura-

kunnan viestintäasiantuntija on luvannut suunnitella mainoksen.  

10. Terveiset lautakunnista ja kunnanhallituksesta 

 Käsiteltävänä ei ollut ajankohtaisia asioita lautakunnista tai kunnanhallituksesta.  

11. Tiedoksi saatettavat asiat  

 Siilinjärven kunnassa on käynnistymässä Ikäihmisten asumisen kehittäminen -hanke. Hankkeessa kehite-

tään uusi palvelumalli ikäihmisten asumiseen. Hankkeessa toivotaan neuvoston osallistumista hankkee-

seen. Hankekoordinaattorina toimii Aatu Sali, joka tulee kertomaan hankkeesta neuvostolle syksyllä. 

12. Seuraava kokousaika  

Seuraava kokous pe 5.11 klo 9.00 Soten kokoushuone Innocum / Teams. Todettiin, että vanha neuvosto 

kokoontuu tuolloin, ellei uutta neuvostoa ole vielä nimetty. 

13. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja kiitti neuvoston jäseniä hyvästä yhteistyöstä. Kokous päätettiin klo 11.10. 

 

Viljo Nuutinen,    Tanja Moilanen, hyvinvointisuunnittelija 

Vanhus- ja vammaisneuvoston pj   Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri 

 

Jakelu:  Vanhus- ja vammaisneuvosto 

 Siilinjärven kunnan verkkosivut 


