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Kokouskutsu 5/2018
Vanhusneuvosto
Aika 29.11.2018 klo 9:00 - 11:10
Paikka kaupungintalo os. Pohjolankatu 13, Kokoushuone Brahe 3. krs.
Käsiteltävät asiat
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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§ 2 Pöytäkirjan tarkastus
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§ 3 Maakunnallinen vanhusneuvosto
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§ 4 Vanhusneuvostolle saapuneet aloitteet ym.
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Osallistujat
Aunesluoma Pirjo
Kauppinen Jari
Kiira Tarja
Määttä Seija
Pesonen Mikko
Tervonen Juha
Toivanen Arto
Torvinen Lea
Tuovinen Aino
Kainuun vanhusneuvostojen edustajat
Ritva Pääkkönen, Kuhmon vanhusneuvosto
Eila Kyllönen, Kuhmon vanhusneuvosto
Yrjö Sorvali, Sotkamon vanhusneuvosto
Mauno Heikkinen, Ristijärven vanhusneuvosto
Veijo Mikkonen, Paltamon vanhusneuvosto
Poissa
Tero Paukkeri
Tyyne Immonen
Liisa Mikkonen
Anitta Juntunen
Muut osallistujat
Tuula Heikkinen, sihteeri
Paula Karppinen, Kainuun liitto (poistui klo 10:27)
Minna Leinonen, Kainuun liitto
Pöytäkirjan allekirjoitukset

Tarja Kiira
puheenjohtaja

Tuula Heikkinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Seija Määttä

Mikko Pesonen
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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
Hyväksyi.
Kokoukseen oli kutsuttu mukaan Kainuun vanhusneuvostojen jäseniä.
Kokouksessa asiantuntijana olivat paikalla aluekehitysasiantuntija Paula Karppinen ja
suunnittelija Minna Leinonen.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Ehdotus
Kokous valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Määttä ja Mikko Pesonen.
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§3
Maakunnallinen vanhusneuvosto
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Kajaanin vanhusneuvosto on kutsunut Kainuun vanhusneuvostojen edustajat
kokoukseensa 29.11.2018 klo 9.00 miettimään, mikä on Kainuun vanhusneuvostojen
yhteinen näkemys ja esitys maakunnallisen vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä,
kokoonpanosta, keinoista vaikuttamis-, valmistelu- ja päätöksentekoprosseihin jne.
Vanhusneuvosto on yksi maakunnallinen vaikuttamistoimielin. Kainuun
vanhusneuvostojen yhteistapaamisessa Paltamossa 24.5.2018 valittiin vanhusneuvostojen
edustajaksi Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen VATEn alaiseen osallisuuden ja
demokratian kehittämisen -alatyöryhmään Mikko Pesonen.
Kajaanin vanhusneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 1.11.2018 ja päätti pitää
vanhusneuvoston kokouksen 29.11.2018 klo 9.00 ja kutsua mukaan Kainuun
vanhusneuvostojen jäseniä.
Aluekehitysasiantuntija Paula Karppinen kertoo kokouksessa osallisuuden ja demokratian
kehittämisen -alatyöryhmän työstä ja sote- ja maakuntauudistuksesta.
Seuraavat osallisuuden ja demokratian kehittämisen -alatyöryhmän kokoukset ovat
16.11.2018 ja 18.12.2018.
Liite 1: pohjapaperiluonnos yhteiseksi näkemykseksi
Päätös
Kokouksessa sovittiin asian käsittelyn etenemisestä ja kirjattiin ylös näkemykset
pohjapaperiluonnoksesta (liite 1).
Asian eteneminen
•

Kainuun kuntien vanhusneuvostot käsittelevät omissa kokouksissaan
maakunnallinen vanhusneuvosto pohjapaperiluonnoksen (liite 1) alkuvuoden 2019
aikana ja viimeistään helmikuussa Kainuun vanhusneuvostot kokoontuvat yhteiseen
kokoukseen päättämään ja tekemään yhteisen esityksen maakunnallisesta
vanhusneuvostosta.
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Näkemykset
•

Jokaisesta Kainuun kunnasta on vähintään yksi edustaja maakunnallisessa
vanhusneuvossa, isommista kunnista voi olla enemmän kuin yksi edustaja.

•

Maakunnallisen vanhusneuvoston toimikausi voisi olla maakuntavaltuustokausi.

•

Pohjapaperiluonnoksen (liite 1) kohta tehtävät on tärkeä miettiä huolellisesti.
Kuntien vanhusneuvostojen toivotaan miettivän erityisesti sitä, missä elimissä
maakunnallisen vanhusneuvoston pitää olla edustettuna (maakuntavaltuusto, sotelautakunta ym.)

•

Pitääkö Kainuun soten virkamiehiä olla vakiojäseninä maakunnallisessa
vanhusneuvostossa vai riittääkö, että tarvittaessa pyydetään asiantuntijoiksi
kokoukseen?

•

Kuntien vanhusneuvostot voivat tarkentaa halutessaan pohjapaperiluonnoksen (liite
1) kohtaa Toimintaedellytykset.

•

Mitkä asiat hoituisivat paremmin maakunnallisen vanhusneuvoston kautta? Mitkä
asiat hoituvat oman kunnan vanhusneuvoston kautta?

•

Miten varmistetaan yhteys kuntien vanhusneuvostojen ja maakunnallisen
vanhusneuvoston kesken?

•

Pitäisikö maakunnallisen vanhusneuvoston alla olla työvaliokuntia?

•

Vanhusneuvostot pohtivat, missä vaiheessa ja missä asioissa vanhusneuvostot
ovat mukana maakuntastrategian valmistelutyössä.

Kuntaliiton opas
•

Kuntaliiton Oppaasta maakunnan vanhusneuvoston toimintaan löytyvät muun
muassa maakunnan vanhusneuvoston tarkoitus ja tehtävät.
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§4
Vanhusneuvostolle saapuneet aloitteet ym.
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
1.
Apteekeista laboratorion näytteenottotarvikkeita
Vanhusneuvoston jäsen Juha Tervonen on tuonut esille Lehtikankaan ikäihmisten
toiveen, että Lehtikankaan apteekista voisi hakea laboratorion näytteenottotarvikkeita.
Näin ei tarvitse lähteä pääterveysasemalle saakka tarvikkeita hakemaan.
Puheenjohtaja Tarja Kiira on selvittänyt asiaa Nordlabin Kajaanin johtajan ja
osastonhoitajan kanssa sekä Lehtikankaan apteekkarin kanssa. Heidän kanssaan on
6.11.2018 sovittu, että Lehtikankaan apteekki saa laboratorion eritenäytteenottoa
varten näytteenottovälineitä apteekista jaettavaksi. Apteekki huolehtii, etteivät välineet
ole vanhentuneita ja, että jakelu toimii. Välineet ovat ilmaisia.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
2.
Kirjelaatikko on poistettu Tutun Tuvan seinästä
Tehdakadun läheisyydessä sijaitsevien vanhusten vuokratalojen asukkaat ovat olleet
huolissaan kun Tutun Tuvan seinässä ollut kirjelaatikko on poistettu käytöstä.
Kirjelaatikko kun oli lähellä talojen asukkaita.
Posti on ilmoittanut poistaneensa Kajaanin alueelta syyskuun 2018 aikana 13
kirjelaatikkoa. Nyt jäljellä on 33 laatikkoa. Syy laatikoiden poistoon on niiden vähäinen
käyttö. Tutun Tuvan lähimmät kirjelaatikot sijaitsevat nyt Seminaarinkatu 2 ja
Pohjolankatu 30. Matka ko. kirjelaatikoille ei ole kovin pitkä vanhusten vuokrataloista.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Haja-asutusalueella asuvat voivat pyytää postinjakajalta keltaisen merkin, jonka he
voivat kiinnittää omaan postilaatikkoonsa. Merkki kertoo, että laatikossa on lähtevää
postia ja jakaja ottaa postin mukaansa. Vanhusneuvosto toivoo, että Posti tiedottaisi
enemmän ko. mahdollisuudesta.

