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Vanhus- ja vammaisneuvosto 

Kokousaika Keskiviikko 24.8.2022, kello 9.00-10.30 

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 (+) 

 Riitta Korhonen, Siilinjärven virkistys (+) 

 Erkki Miettinen, Siilinjärven kehitysvammaisten tuki ry (+) 

 Eeva-Kaarina Nurmiranta, Siilinjärven invalidit (+) 

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

 Ari Ruotsalainen, Puijon diabetesyhdistys (+) 

 Annika Kinnunen (ent. Turunen), Pohjois-Savon näkövammaiset ry (+) 

 Erja Valkonen, Liisa Tiilikainen (varahenk. paikalla) Siilinjärven seurakunta (+) 

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

 Timo Hyötyläinen, liikuntatoimenjohtaja (-) 

Tanja Moilanen, hyvinvointisuunnittelija, kokouksen sihteeri (+) 

Käsiteltävät asiat 

 Kokouksen avaus ja läsnä-/poissa olevien toteaminen 

Kokouksen läsnäolijat on merkitty (+/-) -merkinnöin.  

• Todettiin, että Annika Turusen sukunimi on vaihtunut ja on nykyisin Kinnunen.  

• Kokouksen aluksi Ikäihmisten asumisen kehittäminen Siilinjärven kunnassa -hankkeesta Annikki 

Venetvaara ja Aatu Saali kertoivat lyhyesti terveiset ja kiitokset hankkeesta.  

 Kokouksen asialistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen asialista. 
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 Edustajien nimeäminen Pohjois-Savon hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin 

Pohjois-Savon hyvinvointialue on pyytänyt kuntien vaikuttamistoimielimiä nimeämään oman edustajansa 

hyvinvointialueen vastaavaan vaikuttamistoimielimeen. Nimeämispyyntö koskee ikäihmisten neuvostoa 

sekä vammaisneuvostoa. Toimielimet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialue pyytää nimeämään 

kaksi henkilöä ikäihmisten neuvostoon ja kaksi hyvinvointialueen vammaisneuvostoon. Tehtävä on alueval-

tuustokauden mittainen.  

Päätös:  

Siilinjärven vanhus- ja vammaisneuvosto nimeää Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäihmisten neuvostoon 

seuraavat jäsenensä:  

• Reino Kuopusjärvi, Eläkeliitto Siilinjärven yhdistys ry  

• Arja Jolkin, Siilinjärven eläkkeensaajat ry 

Lisäksi neuvosto nimeää Pohjois-Savon vammaisneuvostoon edustajikseen seuraavat jäsenensä:  

• Erkki Miettinen, Siilinjärven kehitysvammaistentuki ry 

• Riitta Korhonen, Siilinjärven virkistys 

 Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan valinta Siilinjärven hyvinvointijaokseen 

Kunnanvaltuusto päätti 16.6.2022 perustaa uuden toimielimen, kunnanhallituksen hyvinvointijaoksen 

1.1.2023 alkaen. Päätöksen mukaisesti hyvinvointijaoksessa vanhus- ja vammaisneuvoston ja nuorisoval-

tuuston edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Vanhus- ja vammaisneuvostoa pyydetään valitsemaan edus-

tajansa hyvinvointijaokseen.  

Päätös: Vanhus- ja vammaisneuvosto nimeää Siilinjärven hyvinvointijaokseen edustajat seuraavasti:  

Arja Jolkin (varsinainen edustaja) ja Reino Kuopusjärvi (varajäsen). 
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 Vanhusten viikon suunnittelua 

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”.  

• Veden äärellä ma 3.10. klo 13–15, Kanavatien kota 

Kirkkoveneen ja kajakkien kokeilua. Säävaraus: kovalla tuulella yhdessä oloa kodalla.  

• Pihapoluilla ke 5.10, palvelutalot erillisen aikataulun mukaan. 

Yhdistykset, järjestöt ja seurakunta ulkoilevat palvelutalojen asukkaiden kanssa.  

Suunnitelma vastuuyhdistyksistä: 

o Akuliina & Akusti: Sydänyhdistys 

o Kaaripolku: Seurakunta 

o Mummon kammari: Siilin Latu 

o Vänrikki: Vuoku & Eläkeliitto 

o Vanha Pappila: SPR + lukiolaiset? 

o Vetrea: Eläkkeen saajat & LC Siilinjärvi 

• Digiaalloille to 6.10. klo 13–15, Siilinjärven kunnan valtuustosali. Tule ottamaan digiloikka ja kuule-

maan mihin digiä tarvitaan, millainen laite kannattaa hankkia ja kuinka se tehdään turvallisesti. 

Tietoiskuja ja maksutonta digineuvontaa.  

• Luonnon helmassa pe 7.10 Laturasti 13–15, Vuoku-talo 10–12 

Ulkoilua, yhteistä jumppaa ja musiikkihetki. Tarjolla makkaraa ja mehua.  

• Kiitos luomakunnasta su 9.10 päätösmessu 

Siilinjärven kirkko klo 10, Vuorelan kirkko, klo 13. 

Päätös: Keskusteltiin vanhusten viikon ohjelmasta ja todettiin se hyväksi. Teemaviikon suunnitteluryhmä 

päätti, ettei yhteiskuljetuksia järjestetä tapahtumiin. Sen sijaan pyritään viestimään kimppakyydin hyödyn-

tämistä. Sovittiin, että neuvosto sekä sen taustajärjestöt viestivät jäsenilleen ja sidosryhmilleen aktiivisesti 

teemaviikosta. Tanja M toimittaa viikon esitteen neuvostolle sekä huolehtii tulostettuja esitteitä kunnan-

talolle noudettavaksi jakoon. Samassa yhteydessä todettiin, että myös neuvostosta on hyvä viestiä vah-

vemmin.  
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 Postin toimipaikka  

Postin toimipiste sijaitsee tällä hetkellä Shell-huoltoasemalla. Tämä on varsin kaukana monille kuntalaisille. 

Palveluiden saavutettavuuden kannalta olisi hyvä saada postin asiointipiste keskustan alueelle. 

Keskustelussa todettiin, että postin toimipisteen olisi hyvä olla paremmin saavutettavissa keskustan alu-

eella. Nykyisellä paikalla Shell-asemalla postin palvelut ovat hankalasti saatavilla esimerkiksi vammaisille. 

Keskustan alueella olevat postin pakettiautomaatit eivät välttämättä palvele kaikkia ikäihmisiä ja kaikilla ei 

ole tietoa muista paketti- ja lähetyspalveluita tuottavista toimijoista. Lisäksi tieto esimerkiksi postimerkkien 

saatavuudesta ruokakaupoista voi olla vähäistä. Huomioitiin kuitenkin, että posti on yritystoimija, minkä 

vuoksi kunnan mahdollisuudet vaikuttaa sen toimintaan ovat rajalliset. Pohdittiin sitä, miten asiassa edet-

täisiin. Ehdotettiin mm. aloitteen ja kantelun laatimista.  

Päätös: Sovittiin, että laaditaan aloite postin palvelupisteen saamiseksi keskustan alueelle. Toimipisteen 

tulisi olla saavutettava ja toimia riittävän pitkillä aukioloajoilla. Eeva-Kaarina laatii aloitteen pohjan, joka 

työstetään pj:n, varapj:n ja sihteerin kanssa yhdessä valmiiksi. Päädyttiin siihen, että tässä vaiheessa ei läh-

detä laatimaan kantelua.  

 Terveiset lautakunnista 

Valtuusto 

• Fontanella sai viisi vuotta lisäaikaa, jonka aikana tehdään korjaus ja parannustöitä kunnan talou-

dellisen tilanteen mukaan. 

Sivistyslautakunta 

• Kesäkuun kokous käsittelyssä: varhaiskasvatussuunnitelma, Bunkkerin remontointi, koulunkäynti-

alueiden muutokset, koulumatkojen vaarallisuuden arviointi 

• Elokuun kokous: talouden toteuman seuranta, valtuustoaloite siilinjärveläisten nuorten päihteet-

tömyyden edistämiseksi 

Sote-lautakunta 

• Ei kokouksia 

Tekninen lautakunta 

• Vuorelassa suojatiealueen turvallisuuden parantaminen, talvikunnossapito, lumen säilytys ja hait-

takasvit 
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 Muut mahdolliset asiat 

Ikäihmisten asumisen kehittäminen Siilinjärvellä -hanke 

Hanke päättyy elokuun lopussa ja halusi kiittää vielä neuvostoa yhteistyöstä tarjoamalla kokouskahvit. 

Hankkeen tulokset ja terveiset viedään tiedoksi päättäjille.  

Kimppakyydit 

Lisäksi muistuteltiin siitä, että kimppakyydit olisi hyvä muistaa myös muiden tapahtumien kohdalla ja niitä 

on hyvä pitää esillä myös järjestöjen omissa tilaisuuksissa. Kimppakyytien markkinointiin on laadittu Ospa-

hankkeessa videot, joita voi hyödyntää markkinoinnissa. Videot löytyvät Siilinjärven kulttuuripalveluiden 

Youtube-sivulta ja niissä esiintyvät Tolokun tytöt. Videoihin pääset myös näistä linkeistä:  

• https://www.youtube.com/watch?v=By1R_tIkoE0  

• https://www.youtube.com/watch?v=tD-T6QHQ-mM  

Vierailu terveyskeskukselle 

Neuvoston tutustuminen uuteen terveyskeskukseen on sovittu ke 31.8. klo 14.00 

 Seuraava kokousaika  

Seuraava neuvoston kokous on ke 26.10. klo 9.30 NH Sote (tai Teams).   

https://www.youtube.com/watch?v=By1R_tIkoE0
https://www.youtube.com/watch?v=tD-T6QHQ-mM

