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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
Ehdotus
Vanhusneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Seija Määttä ja Tero Paukkeri.
Päätös
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§3
Kajaanin Älykäs elinkaarikortteli -hanke
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
Kajaanin älykäs elinkaarikortteli -hankkeen tavoitteena on luoda Kajaaniin entisen linjaautoaseman tontille nykyaikainen energia- ja ekotehokas keskustakortteli eri-ikäiseen ja muotoiseen asumiseen. Hanke on elinkaarikorttelin suunnitteluhanke, jossa tehdään
yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa korttelin toteutussuunnitelma.
Vanhusneuvoston jäsen Lea Torvinen:
”Älykäs elinkaarikortteliin pitäisi saada sellainen Lähitori ikäihmisten (ja /tai kaikenikäisten)
kohtaamispaikka. Siellä olisi tiloja erilaisille järjestöjen tuottamille ryhmille, monipuolista
neuvontaa ja ohjausta (asiakasohjaaja), kahvila-/ruokalapalvelua yms. osallistumisen ja
osallisuuden mahdollisuutta tarjoavaa toimintaa. Lähitorin (meillä voi olla muukin nimi)
toimintaan saavat osallistua muutkin kuin alueella asuvat. Älykäs elinkaari korttelin
17.1.2019 järjestetyn ideapajan yhteenvedossa (liitteenä vanhusneuvoston kokouksessa
7.2.2019) oli maininta palvelukorttelista, en tiedä tarkoittiko se sitten samaa asiaa.
Kävimme edellisen vanhusneuvoston kanssa tutustumassa Tampereella yhteen Lähitori
-ikäihmisten kohtaamispaikkaan samalla, kun vierailimme paikallisen vanhusneuvoston
luona. Toimintamalli herätti meissä kiinnostusta ja innostusta, mutta on jäänyt sitten takaalalle. Uskoisin, että moni ikääntyvä kaipaa neutraalia kohtaamispaikkaa. Tällä ajatuksella
ehdottaisin, että kutsuisimme projektipäällikkö Toni Pölläsen esittelemään
korttelisuunnitelmia ja keskustelemaan tästä tai muistakin ideoista kanssamme kevään
aikana.”
Lisätietoja hankkeesta: http://www.kajaani.fi/fi/elinkaarikortteli
Hankkeen osallistumisalustalla voi mm. keskustella ja esittää ideoita sekä ajatuksia
hankkeeseen liittyen: https://web.collaplan.com/project/34/media/203
Projektipäällikkö Toni Pöllänen on kokouksessa esittelemässä Kajaanin Älykäs
elinkaarikortteli -hanketta.
Päätös
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§4
Minne lisää levähdyspenkkejä?
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
Koti-Kajaani 6.4.2019:

Saapuneet ehdotukset
1. Kiitos, kun keräätte tietoa. Olen ikääntyvä paluumuuttaja Helsingistä. Kajaani on
tuttu paikka ja viihdyn täällä hyvin. Mutta Etelä-Suomen puistomaista, lehtevää
puustoa ja luonnon ympäristöä penkkeineen kaipaan etenkin kesällä.
Jokivarsi on kaunis, mutta missäpä istahtaa? Brahenkadun puoleisessa
rantapuistossa on hyvin paljon uudistuksia, mutta puiden kaadon jälkeen jäi ihana
entinen rantapuisto aukeaksi, viime kesänä nurmikkokin kärventyi helteellä.
Ikääntyvät tarvitsevat nk. Keidaspaikkoja. Suojaa kuumalta. Viime kesän kokemus
helteestä on nyt hyvä muistaa: Lehtevät puustot toivoisin jotenkin suojaksi puistoon,
niiden varjossa olisi useampi SELKÄNOJALLINEN penkki, johon voi nojata.
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Monet tässä keskustan ytimessä asuvat tahtoisivat tulla puistoon happea
haukkaamaan ja katselemaan joutseniakin. Brahenkadulla meitä asuu monia.
Matka on juuri sopiva (myös rollaattoria käyttävillekin).
Ehkä myös vanhanajan vastakkain istuttava keinu, jossa on katos. Häikäisy on
pahasta vanhuksien aroille silmille.
Myös levähdyspaikka penkkeineen Ystävyyden polun matkan varrelle sijoitettuna.
Uimahallin editse kuusikkoon löytyy sieltä ja hiljaisia paikkoja levätä. Kauneutta
luonnossa. Ja verenpainekin laskee, tiedämme.
Puiden katveeseen toivoisin enemmän penkkejä. Niiden tuulahdus kuumalla on
lääkettä vanhuksille. Varjopaikoissa on sydänsairaankin hyvä levähtää.
On hienoa kun vanhusneuvosto ottaa huomioon kaupunkilaisten.
2. Iloksemme huomasimme mahdollisuuden ehdottaa levähdyspenkkien paikkoja. Me,
kaksi teppanalaista vanhusta olemme todella iloiten käyttäneet koko talven
päivittäin Renforsin lenkin puhdistettuja penkkejä, olemme niistä kaupungille
lähettäneet kiitospalautettakin. Ne ovat kiinteitä penkkejä, jotka ovat säilyneet
ilkivallaltakin. Kyynäspäänniemelle toivoisimme useita penkkejä, sieltähän ainoa
kevytrakenteinen poistettiin talveksi.
Teppanan puolella lähimmät päivittäistavarakaupat ja kirkko ovat Kisatorin
tuntumassa. Tarpeen olisi useampikin penkki kevyen liikenteen teiden varsille
Samuelintie - Kisatori ja Ahtelantie - Ahontie. Vanhalla hautausmaalla on
muistaakseni joku penkki siunauskappelin lähettyvillä, mutta suurella hautausmaalla
olisivat siellä täällä olevat penkit myös kovin tarpeellisia. Voitteko olla yhteydessä
myös seurakunnan kanssa?
Menestystä toimillenne!
3. Olen 89-vuotias kajaanilainen nainen. Käyn ystäväni kanssa kaupungissa kävellen
ja olemme usein ihmetellet, miksei matkalla ole yhtään penkkiä, missä istua tai
levähtää. Tarkoitan reittiä uuden sillan kautta kaupunkiin. Olisi hyvä, että penkkejä
olisi molemmin puolin tietä aina Teppanaan/Kuurnaan asti, sillä sieltäkin kulkee
usea kaupunkiin asioille. En osaa sanoa mikä olisi paras paikka penkille, mutta niitä
saisi olla useampia matkalla kaupunkiin.
4. Penkit Vanhuksille. Ehdotan, että lepopaikkoja tulisi lisää esim. Kaupunginkirjaston
seinusta, puistikko on vain koirien kakkimispaikka nyt. Toinen paikka on Teppanan
puolella, jossa on jo pari penkkiä. Lisää sinne.
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5. Vanhusneuvosto pyytää vinkkejä, mihin laittaa levähdyspenkkejä. Yksi ehdoton
paikka penkeille on Samuelintien jatkeena oleva Samuelinpolku, joka nousee
Teppanasta Komiaholle. Se on jyrkkä ja pitkä nousu monelle vanhukselle ja
nuoremmillekin. Siinä kulkee paljon ihmisiä kauppaan ja esim. Linnantauksen
kirkkoon. Tuohon rinteeseen voisi laittaa parikin penkkiä. Laitan tätä viestiä
muutaman vanhuksen toiveesta. Kiitos jo etukäteen, jos heidän toiveensa toteutuu!
6. Kaikille paikallisille linja-autopysäkeille katos penkkeineen (on nykyisin vain osalla).
Palvelevat sekä levähtäjää sekä kyydin odottajaa. Ei ole havaittu tungosta eikä
syrjintää!
7. Ämmänpuistoon kaivataan penkkejä joka polun varteen. Myös kunnollisia roskiksia.
Esim. Harjulan kulmille. Olemme aktiivinen eläkeläisporukka (6-8 naista), jotka joka
päivä kiertää näitä polkuja koirien kanssa. Koirapuistoon pyysimme myös vanhoja
linja-auto pysäkkikatoksia, ei vielä ole yhtään näkynyt. Kaupunginlammenkierto
kuuluu myös ohjelmaan. Meidän suunnitelmiin kuului myös liikuntahallin
ulkokuntoiluvälineet, mutta nehän ovat niin painavaksi säädetty, ettei ainakaan
meidän kunto niillä kohenee.
Päätös
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§5
Vanhusneuvostolle saapuneet aloitteet ym.
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
Kaupungintalon Pohjolankatu 13 ulkoseinässä olevaan lukolliseen postilaatikkoon voi
jättää vanhusneuvostolle osoitettua postia (aloitteet ym.). Laatikon tyhjentämisestä
huolehtii Kajaani Info.
Kalliokatu 9:n sisällä olevaan lukolliseen laatikkoon voi myös jättää vanhusneuvostolle
osoitetun postin. Vanhusneuvoston kokouksessa 30.11.2017 päätettiin, että Kalliokatu
9:n lukollisen laatikon tyhjentämisestä huolehtii Seija Määttä ja hänelle annetaan
laatikon avain.
Toimikauden 2013-2016 vanhusneuvosto päätti viimeisessä kokouksessaan
25.8.2017, että uuden vanhusneuvoston tehtäväksi jää miettiä muita vaihtoehtoja,
miten vanhusneuvostoon voi ottaa yhteyttä kuin lukolliset laatikot.
Saapuneet aloitteet
”Olen käynyt palautekeskustelua palautepalveluiden kautta koskien polanteen poiston
yhteydessä postilaatikoiden eteen kertyneestä "jääkimpalevuoresta". Teillä näyttää
olevan terminä hile. Haluan tehdä ko. asiasta aloitteen/esityksen tms. Kenelle/mille
taholle tästä voi tehdä perustellun esityksen.
Lähetän tämän asian vanhusneuvostolle käsiteltäväksi. Omakotialueilla asuu
käsitykseni mukaan paljon vanhuksia, joille nämä "hilevuoret" tuovat ylimääräistä
päänsärkyä tms. Mielestäni tämä ei ole kaupungille iso kustannuserä. Kun tätä
polanteenpoistoa tehdään, niin pari traktoria ainakin "pyörii" mukana, mutta kun
postilaatikoiden edustan jonkinasteinen puhdistus ei kuulu tehtäviin, niin kuskit
katsovat horisonttiin, jos lapioukko yrittää saada huomiota ja viittoilla pientä apua.
Onneksi tämä pulma on menneen talven lumia, mutta vajaan vuoden päästähän tämä
on taas todennäköisesti edessä.”
Oheisliite: valokuva
Päätös
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§6
Ikääntyvien palveluiden ajankohtaiset tutkimukset ja selvitykset vuonna 2019
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
Vanhusneuvoston kokouksessa 21.1.2016 Sanni Väisänen nosti esille, että
ikääntyvien palveluista tehtyjen ajankohtaisten tutkimusten ja selvitysten tuloksia
tuotaisiin lyhyenä katsauksena tarpeen mukaan vanhusneuvostolle tiedoksi ja
keskusteluun. Esimerkiksi THL:n sivuilta: https://www.thl.fi/fi/web/ikaantyminen löytyy
paljon ajankohtaista tietoa muun muassa kotiin annettavista palveluista.
Kokouksessaan 8.9.2016 § 66 vanhusneuvosto sopi, että jäsen Anitta Juntunen
seuraa ja esittelee ko. tutkimukset ja selvitykset vanhusneuvostolle ja tuo ne sihteerin
kautta esityslistalle.
Päätös
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§7
Sidosryhmien katsauspuheenvuorot 2019
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
Kajaanin vanhusneuvosto päätti kokouksessaan 7.5.2015, että jokaiseen kokoukseen
sisältyy toimielinten edustajien (kaupunginhallitus, sivistystoimiala, ympäristötekninen
toimiala, Kainuun sote ja tarpeen mukaan muut sidosryhmät) lyhyt katsaus
puheenvuoro.
Päätös
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§8
Tiedoksi merkittävät ja muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
1.
Kainuun vanhusneuvostojen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien
yhteistapaaminen Kuhmossa ke 12.6.2019
Tarkemmat tiedot päivän ohjelmasta lähetetään myöhemmin.
Päätös
2.
Pohjois-Suomen vanhusneuvostopäivä Oulussa 20.5.2019
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää Oulussa järjestyksessään kolmannentoista
Pohjois-Suomen vanhusneuvostopäivän maanantaina 20.5.2019. Tämän vuoden
seminaarin teemana on vanhuspalvelujen arviointi. Vanhusneuvostopäivä on
suunnattu vanhusneuvostojen jäsenille, ikäihmisten hoidosta ja palveluista vastaaville
viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, yksityisille palveluiden tuottajille ja
eläkeläisjärjestöille.
Päätös
3. Eläkeläistalolle Kalliokatu 9 tarvittavat asiat
Eläkeläistalolle Kalliokatu 9:ään tarvitaan seuraavat asiat:
• Äänentoistoon viritinvahvistin, joka mahdollistaa kuulokojeiden induktiosilmukan
käytön.
• Tietokone, jota voisi eläkeläistalolla käyttää yleisesti. Tietokoneelle pitäisi olla
henkilö, joka pitää koneen toimintakunnossa.
• Pienen salin valkokangas pitää asentaa paikalleen.
• Helppokäyttöinen äänentoistolaitteisto.
Päätös
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4.
Kaukametsän opiston kurssimaksun maksaminen kahdessa erässä
Kaukametsän opiston rehtori Aune Kariluoto:
”Kaukametsän opisto laskuttaa kurssimaksun pääasiallisesti kerralla mutta
kurssimaksun maksamisesta kahdessa tai useammassa erässä voi tarvittaessa sopia
kansalaisopiston toimistosihteereiden kanssa kurssille ilmoittautumisen yhteydessä.
Jos asiakas ilmoittautuu kurssille verkossa, maksutavasta tulee sopia ennen
lukukauden tai kurssin alkua, koska laskut postitetaan heti kurssin alettua.
Syksyllä 2019 kansalaisopiston verkkoilmoittautumisen yhteyteen tulee mahdollisuus
maksaa kurssi verkkomaksuna. Tästä huolimatta kurssimaksun voi maksaa edelleen
halutessaan perinteisellä laskulla. Verkkomaksuun siirrytään vähitellen ja asiakkaita
opastetaan sekä verkkoilmoittautumiseen että -maksamiseen.
Kansalaisopiston kursseille ilmoittautuminen (opiskelijapaikan varaaminen) on sitova.
Kurssipaikan voi perua viisi arkipäivää ennen kurssin alkamista opiston toimistoon.
Myöhemmin tulleita perumisia ei voida ottaa huomioon ja kurssimaksu peritään
kokonaisuudessaan. Kansalaisopiston kurssimaksut ovat perintäkelpoisia, joten
asiakkaiden toivotaan hoitavan ilmoittautumisen perumiset ja laskujen maksut
määräaikoina.
Opiston rehtori käy mielellään kertomassa ilmoittautumiseen ja kurssimaksujen
maksamiseen liittyvistä periaatteista Vanhusneuvostolle syyskauden alkaessa.
Lukuvuoden 2019–2020 kurssitarjonta ja ilmoittautuminen avautuvat verkossa
kesäkuussa. Opiston toimiston kautta kursseille voi ilmoittautua elokuussa, jolloin
Opinto-opasta on saatavilla Kaukametsän opistolla, Kaukaveden aulassa, Kajaani
Infossa ja kaupunginkirjastossa.”
Päätös
5. Maakunnallinen vanhusneuvosto
Kajaanin vanhusneuvoston ja Kainuun vanhusneuvostojen yhteisissä kokouksissa
29.11.2019 ja 27.2.2019 sovittiin yhteiset näkemykset ja kannanotot maakunnallisesta
vanhusneuvostosta.
Oheisliite 1 (14.3.2019): vanhusneuvostojen yhteinen näkemys maakunnallinen
vanhusneuvosto
Oheisliite 2 (12.4.2019): Esitys muokataan poistamalla perustelut maakuntalailla.
Perustellaan Kainuun maakunnallisella sotella, vanhuksia koskevien asioiden
käsittelyyn ja palvelujen suunnitteluun sekä vaikuttamiskanavaksi kunnista
maakunnallisesti hoidettavien asioiden käsittelyyn ja tehtävien päätösten vaikutusten
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arviointiin. Kainuun maakuntavaltuustolla ja Kainuun sotella mahdollisuus profiilinsa
nostoon ja painotuksen siirtämistä ennakoivan työn kehittämiseen.
Oheisliite 3: Kainuun kuntien vaikuttamistoimielinten nykytilan kuvaus
Päätös
6.
Vanhuspalvelut tilastoja
Oheisliite: vanhuspalvelut (Kainuun soten yhtymähallitus 27.3.2019 § 79 tilinpäätöksen
hyväksyminen liite 5 tilasto-osa)
Päätös
7.
Vastaus Koivukoskenkadun ja Kirkkokadun paikoitusalue -aloitteeseen
Jari Kauppinen suunnittelupäällikkö Kajaanin kaupunki 16.4.2019: Vastaus
Koivukoskenkadun ja Kirkkokadun paikoitusalue -aloitteeseen
”Eläkeliiton Kajaanin yhdistys on esittänyt vanhusneuvostolle esitettäväksi edelleen
kaupungin liikennesuunnitteluun, että Kirkkokatu ja Koivukoskenkatu välillä LouhikatuKalliokatu muutettaisiin pysäköintialueeksi. Esityksen mukaan alueella on jatkuva pula
pysäköintipaikoista.
Kyseiset katualueet on asemakaavassa osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle
varatuiksi kaduiksi. Moottoriajoneuvoilla ajaminen on sallittu vain tontille. Mikäli autojen
pysäköinti haluttaisiin sallia, tulisi alueelle laatia uusi asemakaava.
Kaupunkina meidän tulee suosia ekologisesti kestävien liikkumismuotojen käyttämistä.
Kyseisten väylien osoittaminen autojen pysäköintipaikoiksi olisi ristiriidassa jalankulun
ja polkupyöräilyn olosuhteiden kehittämisen kanssa. Koivukoskenkatu ja Kirkkokatu on
liikennejärjestelmässä varattu kevyen liikenteen käyttöön, kuten ne nykyisellään ovat.
Tähän ei ole tarvetta tässä vaiheessa tehdä muutoksia. Alueella on mm. Kalliokadulla
ja Louhikadulla mahdollisuus kadun varteen pysäköimiseen.”

