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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 Juha Tervonen ja Arto Toivanen.
Päätös
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§3
Kajaanin vanhustenviikko 2018
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Valtakunnallista vanhustenpäivää vietetään vuonna 2018 sunnuntaina 7.10.2018 ja
vanhustenviikkoa 7. – 14.10.2018. Vanhustenviikon teemana on ’Iloa toimeliaisuudesta!’
Vanhustyön keskusliitto järjestää Vanhustenpäivän valtakunnallisen pääjuhlan 7.10.2018
Kuopiossa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.
Kajaanin vanhusneuvosto on vastannut Kajaanin vanhustenviikon tapahtumien
ohjelmajärjestelyistä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Oheisliite, vanhustenviikon ohjelmaluonnos
Päätös
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§4
Vanhusneuvoston puheenvuoro Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaarissa
13.9.2018
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari pidetään 13.9.2018. Seminaarin aiheena on
muun muassa kaupunkistrategian toteuttaminen. Vanhusneuvostolta on pyydetty
puheenvuoro seminaariin. Puheenvuoron kesto on puoli tuntia ja aikaa pitää jäädä myös
kysymyksille.
Vanhusneuvosto miettii puheenvuoroaan:
- vanhusten näkökulmasta
- mitkä ovat puheenvuoron pääviestit
- kuka puheenvuoron esittää
Vanhusneuvoston PowerPoint aineisto päivitetään ja jaetaan kokouksessa.
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
Eri puolille kaupunkia kaivataan lisää istuinpenkkejä levähtämistä varten. Kun
esimerkiksi Teppanan suunnasta tullaan kaupunkiin ostoksille pyörällä, kävellen tai
rollaattorilla, niin reitin varrella olisi hyvä istahtaa penkille levähtämään. Penkkien
tilanne tulisi kartoittaa koko kaupungin osalta yhteistyössä vanhusneuvoston kanssa.
Päätös
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§6
Kainuun soten hyvinvoinnin palvelutarjotin
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
http://palvelutarjotin.kainuu.fi/
Hyvinvoinnin palvelutarjotin
Hyvinvoinnin palvelutarjottimella löydät, vertaat ja arvioit arkipäivän lähipalvelusi.
Palvelutarjottimelta löydät sekä julkiset että yritysten tai järjestöjen tuottamat palvelut
sekä julkisesti tuetut että kokonaan itse maksettavat.
Palvelutarjottimen tekninen tuki pääkäyttäjä, suunnittelija Niina Komulainen
palvelutarjotin@kainuu.fi
Palvelutarjottimen kehittämiseen liittyvät asiat suunnittelija Esko Pääskylä
Ehdotus
Palvelutarjotin osoite lisätään vanhusneuvoston esitteeseen.
Vanhusneuvoston jäsenten toivotaan tutustuvan palveluun ja kirjaavan ylös palvelun
hyvät asiat, puutteet ja kehittämisehdotukset.
Päätös
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§ 7 Vanhusneuvoston esitykset vuoden 2019 talousarvioon
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Vanhusneuvosto käsitteli kokouksessaan 26.4.2018 seuraavat 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.”
Vanhusneuvosto päätti, että vanhusneuvoston työvaliokunta ottaa asian käsittelyyn
kun Kajaanin uusi kaupunkistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.6.2018.
Vanhusneuvosto tekee syyskuun loppuun mennessä esityksensä talousarvioon 2019
liikunta- ja kulttuurineuvoston kautta. Esityksessä viitataan kaupunkistrategiaan ja
esitystä perustellaan muun muassa, että sairastavuus on noussut ja ennaltaehkäisevä
työ on tärkeää.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kajaanin uuden kaupunkistrategian kokouksessaan
11.6.2018. Vanhusneuvosto esittää vuoden 2019 talousarvioon, että yli 65-vuotiaat
pääsevät Kaukaveden kuntosalille ja uimaan samalla lipulla hintaan 3
Ennaltaehkäisevä työ on tärkeää. Uuden kaupunkistrategian mukaan terveessä ja
puhtaassa Kajaanissa on hyvä asua tulevaisuudessakin.
Uuden kaupunkistrategian tavoitteena on, että vuonna 2022 Kajaani on kasvun
kärjessä väestön hyvinvoinnissa, kaupungin vetovoimaisuudessa ja
innovatiivisuudessa.
Päätös
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§8
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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§9
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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§ 10
Tiedoksi merkittävät ja muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
1.
Kainuun vanhusneuvostojen yhteistapaamisen 24.5.2018 muistio
Oheisliite, muistio
Vanhusneuvostot ovat saaneet oman edustajan Kainuun maakunta- ja
soteuudistuksen osallisuuden ja demokratian kehittämisen alatyöryhmään (Kainuun
liitto). Kainuun vanhusneuvostojen yhteistapaamisessa Paltamossa 24.5.2018 valittiin
vanhusneuvostoja edustamaan Kajaanin vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Mikko
Pesonen. Kajaanin vanhusneuvosto on jo aikaisemmin valinnut varaedustajaksi ko.
työryhmään Arto Toivasen.
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 23.5.2018 pidetyn kokouksen muistio liitteineen.
Seuraava yhteistyökokous on keskiviikkona 31.10.2018 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.
Seuraavassa kokouksessa jatketaan kotiin vietävien palveluiden, uuden sairaalan ja
järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön käsittelyä. Kokouksen aikana sovittiin, että
muutospäälliköt kokoavat ehdotuksia ja kysymyksiä ja ne käsitellään 31.10.
pidettävässä kokouksessa. Ehdotuksia, kommentteja ja kysymyksiä seuraavaa
kokousta varten voi lähettää muutospäälliköille osoitteisiin
marjo.kemppainen@kainuu.fi (kuntoutuspalvelut) ja jaana.koivunen@kainuu.fi
(vastaanotto- ja poliklinikkatoiminta). Kokouskutsut lähetetään lähempänä kokouksen
ajankohtaa.
Oheisliite: kokouksen 23.5.2018 muistio
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Muistion liitteet ovat nähtävillä vanhusneuvoston kokouksessa 30.8.2018.
Päätös
3.
Kajaanin vanhusneuvoston toimintasääntö
Vanhusneuvosto päätti kokouksessaan 26.4.2018 lähettää valmistelemansa
toimintasäännön kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Kajaanin kaupunginhallitus
on kokouksessaan 5.6.2018 § 125 hyväksynyt vanhusneuvoston toimintasäännön.
Toimintasääntö on tullut voimaan 1.7.2018.
Päätös
4. Vanhusneuvoston päivitetty esite
Oheisliite: esite
Päätös
5.
Vanhusneuvostopäivä 7.11.2018 klo 10.00-15.00
Vanhusneuvostopäivä on Avoimen hallinnon ohjelman (www.avoinhallinto.fi) yhdessä
ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestämä vuotuinen yhteistyötilaisuus.
Tänä vuonna teemoina ovat maakunta ja sote-uudistamisen vaikutukset
vanhusneuvostojen toimintaan. Aamupäivän teemana on miten saada
vanhusneuvostojen ääni entistä paremmin kuuluviin sekä iltapäivän teemana
vanhuuteen varautuminen niin yhteisöllisesti kuin yksilön näkökulmasta. Päivä koostuu
tietopohjasta, esimerkeistä, hyvistä käytännöistä, ideoinnista ja keskusteluista.
Vanhusneuvostopäivän tavoitteena on tiedon jakaminen, keskustelu ja näkemysten
kerääminen hankkeiden valmisteluun
Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki
Tilaisuus lähetetään myös videoituna, joten siihen voi osallistua myös sähköisesti.
http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito
Vanhustyön keskusliitto www.vtkl.fi
Valli ry www.valli.fi
Päätös
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6.
Vanhusneuvostopäivä 8.5.2018 kuulumiset
Muutama poiminta:
Viestintätavat muuttuvat ja sähköistyvät. Miten viestintä hoidetaan niille, joilla ei ole sitä
tietokonetta. Tätä voisi vanhusneuvosto miettiä.
Uusi kuntalaki antaa mahdollisuuksia osallisuus- ja vaikuttamistoimintaan.
Vanhusneuvoston tulee toimia aktiivisesti ja ottaa kantaa tarvittaessa. Epäkohdat,
joihin tulee puuttua; asiana jokaisella esityslistalla. Seurattava aktiiviesti kunnan
asioita. Riippuu kuntalaisista ja yhdistyksistä, järjestöistä ym. sekä vanhusneuvostosta
kuuluuko ikääntyneiden ääni ja paranevatko palvelut.
Osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja voisivat olla:
- Valtuustokahvit tuntia ennen valtuuston kokousta, jolloin vanhusneuvosto ym.
saavat tuoda näkemyksiään esille.
- Vanhusneuvoston jalkautuminen; kyläkierros, infot, tapahtumat ym.
- Uutta: Kuntalaisraadit, joissa jotain aihetta käsitellään ohjatusti. Vaasan yliopisto
on kehittänyt tähän mallin. Kunnasta ohjaaja/vetäjä?
- Uutta: Osallistuva budjetointi, talouden suunnitteluun osallistuminen. Osallistuvan
budjetoinnin esimerkki löytyy Helsingistä, RuutiBudjetti, jossa nuorten vapaa-ajan
toiminnasta ja palveluista päätetään yhdessä nuorten kanssa. Opas osallistuvaan
budjetointiin löytyy netistä. http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3356
- Uutta: Yhteinen suunnittelu- ja palvelumuotoilu.
Jonkun vanhusneuvoston edustajan on hyvä perehtyä lainsäädäntöön
(vanhuspalvelulaki, kuntalaki, perustuslaki, sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki,
laatusuositus iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämisestä jne.). www.alueuudistus.fi,
www.stm.fi
Kuntalain § 27 olisi palasteltava ja avattava lain tarkoitus.
Vanhusneuvosto voi tehdä mahdollisuus vaikuttaa asioiden listan. Listaan kirjataan ne
asiat, joihin Kajaanissa pitäisi keskittyä.
Vanhusneuvoston on otettava agendalle kotipalvelu, miten se on koettu, onko siinä
parantamista.
Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä maakunnallisen vanhusneuvoston kanssa.
Vanhusneuvostopäivän materiaalit (ikävaikuttaminen lähtee yhdistyksistä,
itsemääräämisoikeudet ja lainsäädännöt, osallisuus ja vaikuttaminen uudessa
kuntalaissa ja toimiva vanhusneuvosto ja sen tunnusmerkit) jaetaan kokouksessa.
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7.
Pohjois-Suomen vanhusneuvostopäivän 22.5.2018 kuulumiset
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulussa 22.5.2018 klo 9.00–16.00 järjestämään
Pohjois-Suomen vanhusneuvostopäivään osallistuivat puheenjohtaja Tarja Kiira ja
varapuheenjohtaja Mikko Pesonen. Päivän teemana oli sukupolvet
vanhusneuvostotoiminnassa.
Kurssimateriaalit ovat nähtävillä vanhusneuvoston kokouksessa 30.8.2018.
8.
Kajaanin tilastoja 2016 ja 2017 vanhuspalveluista
Oheisliite, tilasto
9.
Kajaanin kaupunginjohtajan tapaaminen
Kaupunginjohtajan tapaamista ehdotetaan syksylle. Tapaamisessa otetaan esille
muun muassa kaupungin tilavuokrat, vanhusasiamies ja vanhusneuvoston edustaja
puhe- ja äänioikeudella johonkin lautakuntaan.
Onko vanhusneuvoston jäsenillä muita asioita, joita voidaan ottaa esille
tapaamisessa?

