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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.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.heikkinen@kajaani.fi
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tero Paukkeri ja Mikko Pesonen.
Päätös
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§ 3 Edustajien nimeäminen Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen osallisuuden ja
demokratian kehittämisen –alatyöryhmään
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Kainuun liitto on pyytänyt nimeämään vammais- ja vanhusneuvoston edustajan ja
varaedustajan Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen osallisuuden ja demokratian
kehittämisen alatyöryhmään ohjausryhmässä ja VATE:ssa tehtyjen linjausten mukaisesti.
Vammais- ja vanhusneuvostoja edustaa ryhmässä yksi varsinainen jäsen ja yksi
varajäsen.
Oheisliite, Kainuun liitto 22.3.2018 nimeämispyyntö
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Tarja Kiira on ottanut yhteyttä vammaisneuvoston
puheenjohtaja Kaija Patroseen ja esittänyt, voisiko varsinainen jäsen olla
vammaisneuvoston puheenjohtaja Kaija Patronen ja varajäsen vanhusneuvostosta.
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Tarja Kiira ilmoittaa 4.4.2018 mennessä VATE –
henkilövalinnasta Kainuun Liitolle.
Ehdotus
Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen osallisuuden ja demokratian kehittämisen –
alatyöryhmässä vammais- ja vanhusneuvostoja edustaa varsinaisena jäsenenä
vammaisneuvoston puheenjohtaja Kaija Patronen ja varajäsenenä vanhusneuvoston jäsen
Arto Toivanen.
Päätös
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§ 4 HB-kokeilun kehittäjäasiakas
Kainuun sotessa on menneillään HB-kokeilu hanke (Kainuun palvelusetelikokeilu,
henkilökohtainen budjetti HB), jossa ovat mukana vanhuspalvelut ja vammaispalvelut.
Ryhmään kutsutaan Kajaanin vanhusneuvostosta yksi vanhusneuvoston jäsenen HBprojektiryhmään asiakas-edustajaksi.
Seuraava projektiryhmän kokous on 9.4. klo 9.00-11.00, mihin asiakasedustaja voisi jo
osallistua. Edustajasta voi ilmoittaa Liisa Mikkoselle 29.3.2018 mennessä. Mikäli asia ei
ratkea 29.3. mennessä, niin viimeistään seuraavassa vanhusneuvoston kokouksessa
täytyy sopia kuka HB työryhmän asiakasedustajaksi nimetään.
Kokeiluun haetaan myös kehittäjäasiakkaita.
Matkakulut ja kahvit tarjotaan tapaamisissa.
Oheisliite: lisätietoa HB-kokeilusta yleisesite
Ehdotus
Vanhusneuvostoa edustaa HB-kokeilun kehittäjäasiakas hankkeen (Kainuun
palvelusetelikokeilu, henkilökohtainen budjetti HB) ryhmässä puheenjohtaja Tarja Kiira.
Päätös
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§5
Vanhusneuvostolle saapuneet aloitteet ym.
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.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
Marja-Leena Tuhkanen 25.3.2018
”Voisiko vanhusneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että korotettaisiin yli 70vuotiaiden aktiiviraha 1,50 eurosta vähän ylöspäin. Lisäksi voisiko ottaa vielä esille 65vuotiaiden mahdollisuuden käyttää vapaita aikoja kaupungin liikuntatiloissa pienellä
kuukausikorvauksella. Esimerkkejä löytyy ympäryskunnista, kaupungeista.”
Vanhusneuvosto käsitteli kokouksessaan 15.2.2017 alla olevan aloitteen.
Aloite 9.1.2018 vanhusneuvostolle Siiri Kaakinen: Ikäihmisten uimahallin ja kuntosalin
käyttö:
”Voisiko olla maksutonta yli 70-vuotiaille (esim. Järvenpään kaupunki), jos ei niin
voisiko samalla käyntikerralla käyttää kuntosalia ja uimahallia samalla lipulla ja
alennuksella. Pikku Peten käyttö ajoväli 3 t, jos myöhässä ei tahdo riittää kuntosaliin ja
uintiin.”
Päätös

Vanhusneuvosto

KOKOUSKUTSU
26.4.2018

8

§6
Kajaanin vanhusneuvoston toimintasääntö
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Ehdotus
Vanhusneuvosto esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi liitteenä 1 olevan
vanhusneuvoston laatiman Kajaanin kaupungin vanhusneuvoston toimintasäännön.
Liite 1: Toimintasääntö
Päätös
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§7
Ikääntyvien palveluiden ajankohtaiset tutkimukset ja selvitykset vuonna 2018
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.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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§8
Sidosryhmien katsauspuheenvuorot 2018
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.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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§9
Tiedoksi merkittävät ja muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
1.
Pohjois-Suomen vanhusneuvostopäivä
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää Oulussa tiistai 22.5.2018 klo 9.00–16.00:
Pohjois-Suomen vanhusneuvostopäivä, 12-vuotisseminaarin teemana Sukupolvet
vanhusneuvostotoiminnassa. Seminaarin paikka ilmoitetaan osallistujille
lähetettävässä kurssikutsussa. Kohderyhmä: Vanhusneuvostojen jäsenet, ikäihmisten
hoidosta ja palveluista vastaavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt, yksityiset
palveluiden tuottajat ja eläkeläisjärjestöt
Ohjelma:
9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.30 Tervetuloa sukupolvien ketjuun
Päivän puheenjohtaja, professori emeritus Simo Koskinen, Lapin yliopisto
9.45 Sukupolvet sosiaaligerontologian tutkimuskohteena
Professori emeritus Simo Koskinen, Lapin yliopisto
10.45 Tauko
11.00 Sukupolvet vanhusneuvoston toiminnassa - kokemuksia
Tornion Ikäihmisten neuvoston puheenjohtaja Eila Järvinen
11.30 Lounas
12.30 Musiikkia
12.40 Eri sukupolvien vaikutuksen lisääminen vanhusneuvostoissa
Kolmen eri sukupolven edustajan keskustelu aiheesta
13.45 Kahvi
14.15 Sukupolvet kirjallisuudessa
Dosentti Kari Sallamaa
14.35 Toimijuus ikääntyneitten palveluasumisessa
YTT Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, Kansanvalistusseura
15.20 Yhteenveto ja loppukeskustelu
16.00 Päivä päättyy
Hinta: 90 e sisältäen lounaan ja ohjelmaan merkityt kahvit; laskutetaan päivän jälkeen.
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Ilmoittautuminen 4.5. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun
toimipaikkaan osoitteessa http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/pohjoissuomen-vanhusneuvostopaiva-3/ tai puhelimitse 044 465 2205, 044 465 2206 tai
sähköpostilla kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
Päätös
2.
Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja
soten edustajien yhteistyökokouksen muistio ja seuraava yhteistyökokous
Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten
edustajien yhteistyökokouksen 8.11.2017 pidetyn kokouksen muistio liitteineen.
Seuraava yhteistyökokous on keskiviikkona 23.5.2018 klo 16.30–19.00.
Kahvitarjoilu on klo 16.00 alkaen pääsisäänkäynnin aulassa. Paikka on Kainuun
keskussairaala, iso luentosali, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani (käynti
sairaalarakennuksen pääaulasta) sekä tarvittaessa erikseen sovitut
etäyhteyspaikkakunnat.
Kokouksessa käsiteltäviä aihe-ehdotuksia sekä kutsuttavien listalle
lisättävien/poistettavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot voitte ilmoittaa sihteeri Anne
Kemppaiselle (anne.ma.kemppainen@kainuu.fi, puh. 044 797 4372).
Kokouskutsut lähetetään lähempänä kokouksen ajankohtaa.
Kokouksen 8.11.2017 muistio liitteineen jaetaan vanhusneuvoston kokouksessa
26.4.2018.
Päätös
3.
Kainuun vanhusneuvostojen tapaaminen 24.5.2018 klo 9-12 Paltamossa
Päätös
4.
Edustajan nimeäminen Kajaanin kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelman
seurantaryhmään
Päätös

KAJAANIN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

Liite 1

1 § Tarkoitus
Kajaanin vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien ikäihmisten ja siellä toimivien
vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin.

2 § Valinta ja kokoonpano
Vanhusneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää
kaupunginhallitus. Vanhusneuvostossa on kolmetoista (13) jäsentä. Neuvoston toimikausi on
neljä vuotta. Vanhusneuvosto on päätösvaltainen kun paikalla on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Vanhusneuvostossa on edustettuina eläkeläisjärjestöt
sekä potilas- ja vammaisjärjestöt. Lisäksi vanhusneuvostossa on edustaja
kaupunginhallituksesta, Kainuun sote-kuntayhtymästä, sivistys- ja ympäristötekniseltä
toimialalta sekä ammattikorkeakoulusta. Kaupunginhallitus nimeää yhden viranhaltijajäsenen,
joka toimii neuvoston sihteerinä. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, joiden tulee olla eläkejärjestöjen edustajia.

3 § Työvaliokunta
Vanhusneuvosto voi perustaa itselleen työvaliokunnan, jonka jäseninä ovat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä kolme vanhusneuvoston valitsemaa jäsentä. Työvaliokunta
valmistelee kokouksen asialistaa, lausuntoja ja muita kirjallisia tehtäviä.

4 § Kokouspalkkiot ja korvaukset
Kokouspalkkiot ja korvaukset maksetaan Kajaanin kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

5 § Kokoontuminen
Vanhusneuvosto ja työvaliokunta kokoontuvat tarpeen mukaan puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään neljä
(4) kertaa vuodessa.

6 § Tehtävät
Vanhusneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,
terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Vanhusneuvoston tavoite on olla mukana asioiden suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa.

Vanhusneuvoston tehtävänä on:
1. Seurata vanhuspalvelulain toteuttamista kaupungissa.
2. Edistää viranomaisten, ikääntyvän väestön ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa
sekä sopia yhteistoimintamuodoista vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston sekä
järjestöjen kanssa.
3. Seurata kaupungin kunnallishallinnon päätöksentekoa ikäihmisten kannalta sekä
edistää ikääntyvän väestön mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.
4. Tehdä aloitteita, ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin
viranomaisille ikäihmisiä koskevissa asioissa.
5. Edistää ikääntyvän väestön elämänlaatua ja selviytymistä yhteiskunnan eri
toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, liikkumisessa ja
kulttuuri-, liikunta- ja harrastetoiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa.
6. Seurata ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen laadun, tukitoimien ja muiden etuuksien
kehitystä kaupungin alueella.
7. Tehdä vanhusneuvoston toimintaa tunnetuksi ja tiedottaa siitä eri tiedotuskanavia
käyttäen.
8. Valmistella vuosittain toimintasuunnitelma ja antaa toimintakertomus
kaupunginhallitukselle.
9. Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat tehtävät.
7 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuden toteuttaminen
Kaupungin toimielinten tulee kuulla ja pyytää lausuntoja vanhusneuvostolta asioiden
valmisteluvaiheessa asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten hyvinvointiin,
elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen
tai tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Kuulemiset ja keskustelut voidaan toteuttaa
perinteisten lausuntopyyntöjen, asukastapaamisten tai lautakuntakuulemisten lisäksi
myös sähköisiä kanavia ja sosiaalisen median mahdollistamia muotoja hyödyntämällä.
8 § Voimaantulo
Tämä toimintasääntö astuu voimaan xx.xx.2018.

