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Vanhus- ja vammaisneuvosto 

Kokousaika Perjantai 1.4.2022, kello 9.00-11.00 

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

Kutsuttu Reino Kuopusjärvi, Eläkeliiton Siilinjärven yhdistys ry, puheenjohtaja (+) 

 Arja Jolkin, Siilinjärven Eläkkeensaajat ry, varapuheenjohtaja (-)  

  Jorma Häkkinen, varajäsen (+) 

 Riitta Korhonen, Siilinjärven virkistys (+) 

 Erkki Miettinen, Siilinjärven kehitysvammaisten tuki ry (+) 

 Eeva-Kaarina Nurmiranta, Siilinjärven invalidit (-) 

  Eila Katainen, varajäsen (+) 

 Maija-Leena Pitkänen, Pohjois-Savon Muisti ry (+) 

 Ari Ruotsalainen, Puijon diabetesyhdistys (+) 

 Annika Turunen, Pohjois-Savon näkövammaiset ry (+) 

 Erja Valkonen, Siilinjärven seurakunta (+) 

 Anne Puurunen, vs. hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja (+) 

 Timo Hyötyläinen, liikuntatoimenjohtaja (+) 

Tanja Moilanen, hyvinvointisuunnittelija, kokouksen sihteeri (+) 

Vierailijat: Aatu Saali, hankekoordinaattori, Minna Kaija-Kortelainen, Savonia-amk 

Käsiteltävät asiat 

 Kokouksen avaus ja läsnä-/poissa olevien toteaminen 

Kokouksen läsnäolijat on merkitty (+/-) -merkinnöin. Lisäksi kokoukseen osallistui Ydinasia -hankkeesta 

Aatu Saali sekä Minna Kaija-Kortelainen.  

 Ydinasia -hanke 

Hankekoordinaattori Aatu Saali ja Minna Kaija-Kortelainen Savonia-amk:lta esittelivät Ydinasia-hanketta 

(1.2.2021-31.12.2022). Hankkeen tarkoituksena on parantaa kielellistä saavutettavuutta sosiaali- ja ter-
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veyspalveluissa. Hankkeessa toimii testiryhmä, jonka kanssa tarkastellaan sekä digitaalisia että fyysisiä pal-

veluita ja niiden saavutettavuutta. Esiin nousevien seikkojen perusteella pyritään kehittämään palveluita 

edelleen. Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutusta sote-alan työntekijöille ja järjestöille ja kootaan mate-

riaalipankki kielellisen saavutettavuuden tukemiseen. Koulutustarjonta löytyy hankkeen nettisivuilta, osoit-

teesta: https://ydinasia.humak.fi/  

Päätös: Keskusteltiin hankkeesta ja tiedon saatavuuteen liittyvistä seikoista. Todettiin, että kunnan nettisi-

vut ovat paikoin haastavia ja tiedon löytäminen voi olla hankalaa. Huomioitiin, että sähköinen viestintä tulisi 

muistaa esim. testiryhmien rekrytoinneissa, sillä painetun median lukeminen voi olla osalle aistirajoittei-

sista haastavaa. Hankkeen esittelydiat lähetetään kokousmuistion liitteenä. 

 Fontanellan tilanne 

Fontanellan kylpylä vaatii remontointia. Remontti on kilpailutettu kaksi kertaa, mutta tarjoukset ovat mo-

lemmilla kerroilla ylittäneet kunnanvaltuuston asettamat talousraamit. Valtuustoryhmien puheenjohtajat 

ovat keskustelleet asiasta kunnanjohtajan kanssa. Yhdeksi vaihtoehdoksi remontin rinnalle on noussut toi-

minnan hallittu alas ajaminen ja mahdollisesti joskus uuden kylpylän tai uimahallin rakentaminen. Vanhus- 

ja vammaisneuvosto on jättänyt kannanoton Fontanellan remontointiin liittyen vuonna 2020.  

Keskusteltiin Fontanellan tilanteesta. Todettiin, että keskusta-alueella sijaitsevalla kylpylä ja kuntosalipal-

veluilla on merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnin tukemisessa. Todettiin Fontanellan tuottavan moni-

puolisia palveluita eri ikäryhmille, mitkä mahdollistavat omaehtoisen toimintakyvyn ylläpitämisen. Lisäksi 

Fontanellassa toteutetaan runsaasti erityisryhmien liikunta- ja kuntoutuspalveluita. Todettiin, että keskus-

tassa sijaitsevalla kylpylällä on vaikutusta myös kunnan houkuttelevuuteen ja imagoon.  

Päätös: Sovittiin, että laaditaan vanhus- ja vammaisneuvoston kannanotto kunnanhallitukselle Fontanel-

lan korjaamisen puolesta. 

 Akuliinan palotarkastus 

Palvelukeskus Akuliinassa on siirretty yhteinen televisio palotarkastuksen ohjeistuksen mukaisesti. Asiaa on 

käsitelty laajalti mediassa ja tilanne on herättänyt huolta. Kokouksessa 4.2.22 sovitusti vanhus- ja vammais-

neuvosto pyysi tilanteesta selvitystä sekä palvelukeskuksesta että palotarkastajalta.  

https://ydinasia.humak.fi/
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Päätös: Todettiin, että saadut selvitykset auttoivat ymmärtämään kokonaiskuvaa. Neuvosto jää seuraa-

maan tilannetta.  

 Vanhusten viikon suunnittelun käynnistäminen 

Vanhus- ja vammaisneuvosto vastaa vanhusten viikon suunnittelusta ja järjestämisestä yhteistyössä kun-

nan, seurakunnan ja muiden tahojen kanssa. Vanhustenviikon 2.-9.10.22 teema on vuonna 2022 ”Yhdessä 

luontoon – joka iän oikeus”. Vanhusten viikon Uutis-Jousen ilmoitukseen on budjetoitu varat edellisvuosien 

mukaisesti. 

Päätös: Sovittiin vanhustenviikon valmistelevan työryhmän jäsenet seuraavasti: Jorma Häkkinen, Anne 

Puurunen, Erja Valkonen ja Tanja Moilanen. Lisäksi ryhmään pyydetään Riina Myyryläinen SPR:n edusta-

jana sekä Sydän liiton edustaja. Tanja Korhosta pyydetään valmisteluihin tarpeen mukaan, ohjelman täs-

mennyttyä. Työryhmä aloittaa vanhusten viikon suunnittelun.  

Seurakunta järjestää 9.10. vanhusten viikon messun.  

 Vanhus- ja vammaisneuvostosta viestiminen 

Tiedonkulku on tunnistettu yhdeksi vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaa haastavaksi tekijäksi.  

Esitys: Keskusteltiin esitteen täsmennystarpeista. Lisätään esitteeseen varsinaisten jäsenten yhteystiedot 

(puhelinnumero ja sähköposti) sekä selkeytetään esitteen kieltä. Todettiin, että jäsenten on hyvä tuoda 

neuvostoa ja sen toimintaa eri verkostoissaan esiin. Tanja täsmentää esitteen ja toimittaa 2. version neu-

vostolle kommentoitavaksi. Pohdittiin myös sitä, että Uutis-Jouseen olisi hyvä saada juttu neuvostosta. 

 Terveiset lautakunnista 

Sivistyslautakunta 

15.2. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, liikuntatilat ja avustusmäärärahat 

15.3. Kulttuurikihon valinta: edellisvuoden Kulttuurikiho/ryhmä valitsee seuraavan; opetuskiintiöt; tunti-

kehykset; kansalaisopiston maksut säilyvät ennallaan.  

Aloite puhelinten käytön kieltämisestä kouluissa: ei oikeutta kajota lapsen omaisuuteen, annetaan ohjeis-

tusta kouluille.  



 

Asialista 
2/2022 

4(4) 
 

 

 

 

 
 
 

     

 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Sähköposti 
 Siilinjärven kunta 

PL 5 
71801 Siilinjärvi 

Kasurilantie 1 
 
www.siilinjarvi.fi 

017 401 111 
Faksi 
017 401 132 

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 
kirjaamo@siilinjarvi.fi 
Y-tunnus 0172718-0 

 

 Muut mahdolliset asiat 

Diakoniatyössä on havaittu, että Kotipolun asuntojen hakeminen on hankaloitunut. Kotipolun vuokrava-

kuuksien suuruus on noussut ja Kela on antanut kielteisiä lausuntoja vuokravakuuksista. Asiakkaat ovat 

joutuneet hankaliin tilanteisiin. Todettiin, että ko. tilanteissa tulisi jättää valitus päätöksestä ja antaa pa-

lautetta.  

 Seuraava kokousaika  

Seuraava kokous pe 20.5. klo 9.00 NH Sote Innocum / Teams.   


