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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 Anitta Juntunen ja Jari Kauppinen.
Päätös
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§ 3 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018

Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Ehdotus
Vanhusneuvosto hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018.
Liite 1: toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Liite 2: talousarvio vuodelle 2018
Päätös
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§4
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. Edellisen vanhusneuvoston toimikauden 2013-2016 aikana laatikon
tyhjentämisestä huolehti Marja-Leena Tuhkanen. Kuka huolehtii jatkossa Kalliokatu 9:n
lukollisen laatikon tyhjentämisestä.
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.
Vanhusneuvoston puheenjohtajalle on jätetty aloite huomionauhan saamiseksi
Vesiliikuntakeskus Kaukaveden portaisiin.
Päätös
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§5
Ikäihmisten joulujuhla 14.12.2017
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Ikäihmisten joulujuhla on tänä vuonna torstaina 14.12.2017 klo 13.00 Kaukametsän
-salissa.
Vanhusneuvoston asioita valmisteleva työryhmä on miettinyt juhlan ohjelmaa.
Kokouksessa esitellään juhlan ohjelma.
Päätös
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§ 6 Vuoden 2017 vanhuksen valinta

Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Ehdotus:
Vanhusneuvosto valitsee vuoden vanhuksen 2017.
Vuoden vanhuksen tulee olla vähintään 80-vuotias ja edellisen vuoden aikana
toiminnassa mukana aktiivisesti.
Päätös
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§ 7 Ikääntyvien palveluiden ajankohtaiset tutkimukset ja selvitykset vuonna 2017

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 2017

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, sivistyslautakunta,
ympäristötekninen lautakunta, 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 aluehallintovirasto järjestää yhdessä Valviran kanssa Oulussa
28.11.2017 ikäihmisten kotiin annettavat palvelut tilaisuuden. Aluehallintovirasto on
pyytänyt Kajaanin vanhusneuvostoa esittämään tilaisuudessa puheenvuoron.
Päätös
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostoista tuli lakisääteisiä.
Kajaanin vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2001. Kajaanin
kaupunginhallitus asetti 17.10.2017 § 233 Kajaanin vanhusneuvoston toimikaudelle
2017-2021.
Kajaanin vanhusneuvoston tehtävät, organisointi ja toimintatavat on määritelty
vanhusneuvoston toimintasäännössä. Myös uusi kuntalaki (1.6.2017) antaa
vanhusneuvostoille mahdollisuuden vaikuttaa ikääntyneen väestön hyvinvointiin
kunnassa.
Kajaanin vanhusneuvosto pitää osaltaan huolta siitä, että kaupungin asukkailla ja
palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.
Vanhusneuvosto on kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti
ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Vanhusneuvosto on mukana vaikuttamassa
kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, valmistelussa ja seurannassa
asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden,
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisen takia ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.
Vanhusneuvosto on mukana ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman
valmistelussa sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnissa. Vanhusneuvosto
seuraa myös kuinka sosiaali- ja terveysministeriön ”Laatusuositus hyvän ikääntymisen
turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi” toteutuu Kajaanissa.
Kajaanin vanhusneuvosto
Vanhusneuvostossa 2017-2021 on 13 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet
sekä ulkopuolinen sihteeri. Neuvostossa ovat edustettuina eläkeläisjärjestöt, potilas- ja
vammaisjärjestöt. Lisäksi vanhusneuvostossa on edustaja kaupunginhallituksesta,
sivistystoimialalta, ympäristötekniseltä toimialalta, Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymästä ja Kajaanin ammattikorkeakoulusta.
Toiminnan painopisteet 2018
1. Turvallinen, viihtyisä ja virikkeellinen Kajaani ikääntyville kuntalaisille
Sosiaali- ja terveysministeriön ’Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja
palvelujen parantamiseksi’ (2013) tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen annetun
lain (nk. vanhuspalvelulaki) toimeenpanoa.
Jatketaan ennaltaehkäisevää työtä, jolla pyritään turvaamaan ikäihmisten
toimintakyky ja – mahdollisuudet, tavoitteena täyttä elämää loppuun saakka.
Toimenpiteet










Kajaanin vanhusneuvosto kutsuu kokouksiinsa tarpeen mukaan
asiantuntijoita eri tahoilta esittämään tilannekatsauksia vanhusneuvostolle.
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän asiakasohjaus on
aloittanut toimintansa Kainuun kunnissa. Toiminnan tarkoituksena on
parantaa iäkkäiden kuntalaisten tiedonsaantia sosiaalipalveluista sekä
muista palveluista. Vanhusneuvosto seuraa kuntalaisten tarvetta käyttää
asiakasohjausta.
”Vanhusten palveluasuntojen tarve”, tutkimusaihe on annettu Kajaanin
ammattikorkeakoulun opiskelijoille opinnäytetyöpankkiin. Aktivoidaan
opiskelijoita
Kajaanin ammattikorkeakoulu on yhdessä Vanhustyön keskusliiton kanssa
viritellyt Ystäväpiiri -toimintaa Kajaaniin. Ystäväpiiritoiminnalle on tarvetta ja
uusi koulutus on mietinnässä.
Arjen katuturvallisuuteen ja kodin turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota.
Vanhukset kokevat turvattomuutta liikkuessaan illalla ulkona ja ovat
joutuneet myös väkivallan uhriksi. Kajaanin vanhusneuvosto pyytää poliisin
ja pelastuslaitoksen edustajaa puhujaksi johonkin sopivaan tilaisuuteen.
Kajaanin vanhusneuvosto on mukana Kainuun ikääntymispoliittisen
strategian, Iän iloinen Kainuu 2030 päivitystyössä. Päivityksestä vastaa
Kainuun Liiton ennakointi- ja seurantaryhmä.

2. Kainuun kansalaisvaikuttamisen toteutuminen
Kajaanin vanhusneuvosto pyrkii edelleen omalta osaltaan ylläpitämään keskustelua
ikäihmisten ja vanhusten roolista täysivaltaisena osana yhteiskuntaa.
Vanhusneuvosto arvostaa ikääntyvien ihmisten tietoja ja taitoja sekä pyrkii
tukemaan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien edellytyksiä osallistua sekä vaikuttaa
Kajaanin kaupungin ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän
toimintaan ja sen kehittämiseen.
Toimenpiteet



Kainuun soten ja asumis- ja liikkumiseen liittyviin projekteihin ja hankkeisiin
osallistuminen
Kansalaisfoorumin järjestäminen vanhustenviikolla

3. Asumis- ja liikkumisympäristön turvallisuuden parantaminen
Asumis- ja liikkumisympäristön turvallisuutta parannetaan yhteistyössä eri tahojen
kanssa. Puistojen, liikuntapaikkojen, liikenneväylien ja muiden yleisten alueiden
suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa tulee huomioida ikääntyvät ja
heidän erityistarpeensa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää liikkumismahdollisuuksiin
ja -turvallisuuteen sekä asuinympäristön viihtyisyyteen eri osissa kaupunkia.
Liikkumisen esteettömyys huomioidaan aina.
Toimenpiteet


Esitysten ja aloitteiden tekeminen ympäristötekniselle lautakunnalle

4. Kajaanin vanhustenviikko ja ikäihmisten joulujuhla

Vuosittain on ollut kaksi yleisölle kohdistuvaa tapahtumaa eli Kajaanin
vanhustenviikko lokakuussa ja ikäihmisten joulujuhla joulukuussa. Kajaanin
vanhusneuvosto on vastaa näiden tapahtumien ohjelmajärjestelyistä. Järjestelyissä
ovat mukana aktiivisesti myös eläkeläisjärjestöt. Vanhusneuvosto valitsee vuoden
vanhuksen 2018 ja valinta julkistetaan vanhusten joulujuhlassa.
5. Muut painopisteet





Kansalaisaloitteiden hyödyntäminen. Kajaanin kaupungintalolla ulkoseinässä
olevaan postilaatikkoon voi jättää postia myös vanhusneuvostolle. Kalliokatu
9:ssä on lukollinen laatikko, johon voi jättää postia vanhusneuvostolle.
Ikääntyvien palvelujen tarve on kartoitettava ja niiden saavutettavuutta
parannettava. Vanhuspalveluissa painopisteenä on selvitä kotona
mahdollisimman pitkään ja niinpä kotona asumista tukevia palveluja
tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Myös ikääntyvien asiointipalvelujen
kustannuksia tulisi tukea.
Tietoyhteiskunnan mahdollisuudet hyödynnetään. Tietotekniikkaprojektin
toivotaan käynnistyvän kaikille ikäihmisille (yli 65-vuotiaille). Tietokoneiden
käyttömahdollisuuksia on edelleen parannettava mm. lisäämällä tietokoneita
julkisiin tiloihin. Lisäksi tehdään esitys, että ikäihmiset saisivat alennusta atkkurssimaksusta.

Toimenpiteet






Kalliokatu 9:ään saadaan Internet-yhteyksillä varustettuja tietokoneita
yhdistysten jäsenten käyttöön.
Yhteistyö ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa; projekti
opiskelijat/vanhukset atk-kurssit (erilaiset tietokoneet, tabletit, puhelimet jne.)
Kaukametsän opistolla on runsas kurssitarjonta (noin 600 kurssia eri
aihepiireistä). Vanhusneuvoston asioita valmisteleva työryhmä tekee
Kaukametsän opistolle suunnitelman ja ehdotuksen tarvittavista
luennoista/luennoitsijoista ja kursseista.
Klubitalo Tönärin maksuttomat atk-kurssit ikäihmisille.

Kokoukset
Vanhusneuvosto kokoontuu vuoden 2018 aikana vähintään neljä (4) kertaa ja lisäksi
vanhusneuvoston keskuudestaan valitsema työryhmä kokoontuu tarvittaessa
valmistelemaan asioita.
Koulutus- ja tutustuminen vanhustenhuollon hoitokoteihin
Vanhusneuvoston jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan eri tahojen
järjestämiin koulutustilaisuuksiin vanhusneuvoston erikseen päättämällä tavalla.
Vanhusneuvosto järjestää jäsenilleen tutustumiskäyntejä vanhusten hoitokodeissa.

Tiedotustoiminta
Jokainen vanhusneuvoston jäsen sitoutuu tiedottamaan vanhusneuvoston toiminnasta
aktiivisesti omalle järjestölleen, palvelujen järjestäjille ja käyttäjille sekä päättäjille.
Tiedottamisesta medialle vanhusneuvosto päättää erikseen kokousten yhteydessä.
Vanhusneuvosto varmistaa, että suurelle joukolle esitellään vanhusneuvoston
toimintaa ja, että vanhusneuvosto on näkyvillä eri tilaisuuksissa. Kajaanin
vanhusneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla
www.kajaani.fi.
Toimenpiteet



Vanhustenviikolla ja eri tilaisuuksissa on vanhusneuvoston esittelypiste, jossa
voi muun muassa käydä kertomassa, mitä toivoo vanhusneuvostolta.
Koti-Kajaani-lehteä ja Kainuun Sanomia käytetään aktiivisesti tiedottamisessa.
Vanhusneuvoston nimissä tekstejä sanomalehtiin voivat lähettää vain
puheenjohtaja ja sihteeri.

Yhteistyö
Yhteistyötä kehitetään Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Kajaanin
kaupungin eri yksiköiden, Kainuun kriisikeskuksen, vammaisneuvoston,
päihdetyöryhmän, palveluntuottajien ja -käyttäjien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä
eläkeläis-, vammais- ja potilasjärjestöjen, seurakuntien, poliisin jne. kanssa. Lisäksi
pidetään yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun opettajien ja
opiskelijoiden kanssa ikäihmisten terveyden edistämisen tukemista ja kehittämistä.
Kajaanin vanhusneuvosto tekee yhteistyötä Kainuun eri vanhusneuvostojen kanssa ja
puheenjohtaja sekä sihteeri osallistuvat yhteistapaamisiin.
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TALOUSARVIO VUODELLE 2018
Menot
Kokouskulut
Esitteet

5 000 e
500 e

Tapahtumat ja luennot

2 100 e

Koulutus

2 000 e

Toimisto-, posti- ja puhelinkulut

Menot yhteensä

400 e

10 000 e

