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Vanhus- ja vammaisneuvosto 

Kokousaika Perjantai 20.5.2022, kello 9.00-10.15 

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 Turunen, Pohjois-Savon näkövammaiset ry (+) 

 Erja Valkonen, 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. Lisäksi kokoukseen osallistui Ikäihmisten asumisen 

kehittäminen Siilinjärven kunnassa -hankkeesta Annikki Venetvaara. 

 Vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta 

Anne P esitteli kotihoivapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksia. Vastaukset löytyvät erillisestä 

liitteestä. Kysely toteutettiin marraskuussa 2021 ja kyselyn vastausprosentti oli erittäin hyvä (70 %). Vas-

taajat kokivat, että he pääsevät vaikuttamaan hoitoonsa ja palvelut lisäävät turvallisuuden tunnetta. Pal-

velu on vastaajien mukaan luotettavaa ja ammattimaista. Palveluajat kuitenkin puhututtavat ja osaa asi-

akkaista häiritsee henkilökunnan vaihtuvuus.  
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Keskusteltiin palveluajoista ja käyntiväleistä. Palvelut joudutaan järjestämään siten, että niitä eniten tar-

vitsevat tulevat ensin huomioiduiksi esim. aamukäyntien ajankohdissa. Käyntimäärät voivat vaihdella yksi-

löllisen tarpeen mukaisesti paljonkin.  

Palveluissa on käytössä omahoitajajärjestelmä, jolla pyritään vähentämään henkilökunnan vaihtuvuutta. 

Henkilökunnassa on ollut kevään aikana paljon sairastavuutta, mikä näkyy myös asiakkaille hoitajien vaih-

tumisena. Kilpailu henkilöstöstä on kovaa ja palveluissa joudutaan käyttämään yksityisiä palveluiden tuot-

tajia.  

Rai-tuloksissa kunnassa nousee esiin yksinäisyys, mihin pyritään vaikuttamaan erityisesti tämän vuoden 

aikana. Muita kehittämiskohteita on kivun hoidon ja ravitsemuksen parantaminen sekä kaatumisten eh-

käiseminen. Keväällä kotihoidon palveluiden sujuvoittamiseksi on otettu käyttöön ns. toiminnan ohjaus-

järjestelmä, jolla voidaan optimoida hoitajien reittejä asiakkaiden välillä.  

Esiin tuotiin myös se, että erityisesti nuoremmat hoitajat ovat ystävällisiä ja kohtaavat asiakkaan kunnioit-

tavasti.  

 Ikäihmisten asumisen kehittäminen Siilinjärven kunnassa -hanke 

Annikki Venetvaara oli esittelemässä työpajaa, joka järjestetään keskiviikkona 1.6. klo 10–13. Työpaja koh-

distuu ikäihmisten yhteisöllisen asumisen kehittämiseen. Työpajasta on lähetetty lisätietoa erillisessä säh-

köpostissa. Kiinnostuneet neuvoston jäsenet ilmoittautuivat Annikille.  

 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”. Neuvoston nimeämä suunnitteluryhmä kokoontui 2.5. ja laati alustavan viikon 

suunnitelman:  

• Maanantai 3.10, ”Veden äärellä”: Kanavatien kota, kirkkoveneilyä, kajakkien kokeilua 

• Keskiviikko 5.10, ”Ulkoilupäivä”: Järjestöt ja seurakunta ulkoilevat palvelutalojen asiakkaiden 

kanssa 

• Torstai 6.10, ”Digipäivä”: Savonet:ltä järjestää tiiviin tilaisuuden digitaitojen vahvistamiseen.  
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• Perjantai 7.10, ”Luontopäivä”: ulkoilu, esteetön ulkoilureitti, pihapelejä, makkaran paistoa 

o Laturasti: lisäksi Tanja K:n jumppaa 

o Vuoku-talo: Vuoku järjestää saman sisältöistä toimintaa 

• Sunnuntai 9.10, jumalanpalvelus: Siilinjärven kirkko klo 10; Vuorelan kirkko klo 13.  

Keskusteltiin vanhusten viikon toteutussuunnitelmasta. Todettiin alustava suunnitelma hyväksi. Selvitetään 

mahdollisuutta musiikki/yhteislaulu-osioihin joko osana luonto- tai digipäivää. Pohdittiin sitä, voitaisiinko 

edistää sukupolvien välistä yhteistyötä viikon aikana esim. päiväkoti tai koulu vierailuilla palvelutaloihin. 

Erja selvittää Hamulan koulun mahdollisuutta tähän ja Tanja M keskustelee varhaiskasvatuksen johdon 

kanssa. Esiin tuotiin myös Kuopion museossa toimiva Mari Vikholm, joka voisi osata kertoa luonnosta in-

nostavalla tavalla esim. palvelutaloissa. Vanhusten viikon suunnitteluryhmä kokoontuu seuraavaan kerran 

30.5, jolloin suunnitelmaa työstetään edelleen.  

 Terveiset lautakunnista 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 

Arja välitti terveisiä sote-lautakunnasta sähköpostitse etukäteen. Viestissä oli myös lisätietoa käsittelyssä 

olleista seikoista. Käsittelyssä on ollut vanhuspalveluiden asiakastyytyväisyyden seuranta, josta Anne P ker-

toi neuvostolle kokouksen alussa. Lisäksi käsittelyssä on ollut vammaispalvelulain mukaiset kuljetus- ja saat-

tajapalveluiden myöntämisperusteet ja ohjeet; Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys v. 2021 sekä valtuus-

toaloite järjestöjen toimintaedellytyksistä.  

Tekninen lautakunta 

Eeva-Kaarina välitti terveiset teknisestä lautakunnasta etukäteen: ”Tekninen lautakunta tutustui uuteen 

terveyskeskukseen 27.4.2022. Sisärakentaminen oli hyvässä vauhdissa ja osaksi kalustaminen. Huoneet 

vuodeosastolla ovat kahden hengen huoneita. Kylpyhuone-wc -tilat vaikuttivat riittävän tilavilta esim eri 

apuvälineiden käyttäjille ja niihin on helppo päästä, kun ei ole kynnyksiä. Myös muistisairaita helpottavia 

asioita on wc:ssä otettu väreillä huomioon rakentamismääräysten mukaisesti. Lattiamateriaalit vaikuttivat 

sellaisilta,etteivät ne helposti liukasta. Vastaanottotilat ja odotustilat olivat valoisat ja helposti löydettävät. 

Päivystys, lääkärien ja hoitajien vastaanotto, vuodeosasto, hammashoito-ja mielenterveyspalvelut ovat 

suuren terveyskeskuksen "katon alla".  
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Sisäänkäyntejä tulee suoraan linja-autopysäkiltä Kasurilantieltä ja alhaalta P-alueelta. 

Rakentaminen on aikataulussa ja syksyllä rakennus otetaan käyttöön. Vanhan tyhjilleen jäävän terveys-

keskuksen "kohtalosta" ei ollut tietoa. Jää ilmeisesti toistaiseksi home-ja ilmaistointivaurioisena tyhjilleen, 

kun purkaminenkin on kallista.” 

Sivistyslautakunta 

Maija-Leena kertoi sivistyslautakunnan terveiset. 19.4 kokouksessa käsittelyssä oli kouluihin ja varhaiskas-

vatukseen liittyviä asioita, ml. tuntikehysten muuttaminen ukrainalaisten koululaisten vuoksi. Lisäksi eri-

tyisnuorisotyöhön vakinaistetaan 3. etsivän virka. 17.5 kokouksessa käsittelyssä oli mm. ennalta ehkäisevä 

päihdetyö ja päihdetyöhön liittyvät tilastot. Lasten ja nuorten huumeiden lisääntynyt käyttö on huolestut-

tavaa. Positiivista puolestaan on mm. skeittareiden käyttöön vuokrattava halli.  

 Muut mahdolliset asiat 

Fontanellan tilanne 

Todettiin, että Vanhus- ja vammaisneuvoston kannanotto Fontanellan korjauksen puolesta on saanut hy-

vin näkyvyyttä ja hyvän vastaanoton. Hienoa on, että myös järjestöt ovat ottaneet asiaan kantaa, esim. 

Siilinjärven invalidien tuore kannanotto.  

Varttuneiden hyvinvointipäivä ti 7.6. klo 9–13.30, Ahmon koulu 

Siilinjärvellä järjestetään varttuneiden hyvinvointipäivä Ahmon koululla ti 7.6 klo 9-13.30. Ohjelmassa 

muun muassa vinkkejä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja muistin tukemiseen; tanssitunteja 

sekä kahvitarjoilu. 

Vierailu uuteen terveyskeskukseen 

Keskusteltiin mahdollisuudesta vierailla elokuussa avautuvassa terveyskeskuksessa. Arja oli keskustellut 

asiasta jo etukäteen. Tanja M oli kokouksen jälkeen yhteydessä Katri Holmen:iin ja Mari Nylander:iin. So-

vittiin, että neuvosto menee vierailulle terveyskeskukselle ma 8.8.22 klo 13.30 alkaen.    

 Seuraava kokousaika  

Seuraava kokous: pe 2.9. klo 9–11.00 NH Sote Innocum, 3 krs. / Teams  


