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Kuopion kaupunginhallitus
Kuopion kaupungin Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2018
1. Yleistä
Kuopion kaupungin vanhusneuvosto on vanhuspalvelulain
edellyttämä 12-jäseninen kunnallinen luottamuselin, jonka
kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen.
Vanhusneuvoston tehtävänä on
1. edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa
ikääntyneiden näkökulmasta sekä edistää Kuopion kaupungin ja
eläkeläisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa
2. vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään yleisiä palveluja
huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös iäkkäille
ihmisille
3. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja
heidän elinolojaan koskevissa asioissa
4. edistää osaltaan vanhuksien, heidän elinolojaan ja heille
tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua
5. valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa
toimintakertomus kaupunginhallitukselle
2. Vanhusneuvoston hallinto, jäsenet ja työvaliokunta vuonna 2018
Vanhusneuvostoon kuuluu 12 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen
varajäsen. Seitsemän jäsentä valitaan kuntavaalin tuloksen
mukaisesti puolueiden esittämistä henkilöistä ja viisi
eläkeläisjärjestöjen ehdottamista henkilöistä varajäsenineen.
Jäsen
Erkki Kukkonen (pj.)
Arja Hietala (Vpj.)
Erja Jonninen (1.1-17.9.2018)
Anja Koivistoinen 17.9.2018Juhani Laurinkari
Veli Mäntynen
Marjatta Rönkkö
Pirkko-Liisa Piironen
Tiina Rissanen
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Varajäsen
Kyösti Miettinen
Raija Tsutsunen
Anja Koivistoinen (1.1-17.9.2018)
Leena Pulkkinen 17.9.2018Markku Huttunen
Veikko Vilmi
Ritva Mikkola
Elisa Miettinen
Tanja Kaipainen
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Kari Putkonen
Leena Tuppurainen
Mauri Liimatainen
Kirsti Joki

Marttila Sinikka (1.1-9.4.2018)
Mönkkönen Kaija (9.4.2018-)
Kalle Heikkinen
Matti Nissinen
Helvi Rissanen

Vanhusneuvoston esittelijänä on toiminut hyvinvoinnin edistämisen
johtaja ja sihteerinä on toiminut hyvinvointikoordinaattori, Kuopion
kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.
Vanhusneuvostolla on työvaliokunta, johon kuuluu puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan lisäksi yksi vanhusneuvoston nimeämä jäsen.
Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella vanhusneuvoston
käsiteltäväksi tulevia asioita ja huolehtia vanhusneuvoston
antamista tehtävistä. Vuonna 2018 työvaliokuntaan ovat kuuluneet
puheenjohtaja Erkki Kukkonen, varapuheenjohtaja Arja Hietala ja
Mauri Liimatainen, esittelijä hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli
Norja 1.1-28.2.2018 ja esittelijä vs. hyvinvoinnin edistämisen johtaja
Kirsti Turunen alkaen 1.3.2018, sihteerinä hyvinvointikoordinaattori
Säde Rytkönen 1.1-31.1.2018 ja ts. hyvinvointikoordinaattori Katja
Maksimainen 1.2.2018 alkaen.
Vanhusneuvoston kokoukseen kutsutaan säännöllisesti esittelijöitä
eri palvelualueilta. Mukana ovat olleet myös vanhusneuvoston
esittelijänä toiminut hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja ja
vs. hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kirsti Turunen. Vuoden 2015
elokuusta lähtien mukana kokouksissa on ollut myös
kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen.
3. Varsinainen toiminta
Vanhusneuvosto kokoontui vuoden 2018 toimintavuonna 9 kertaa.
Kokoukseen on voinut osallistua myös skypen kautta.
- 23.1.2018,
- 23.8.2018,
- 21.2.2018,
- 27.9.2018,
- 27.3.2018,
- 31.10.2018,
- 26.4.2018
- 12.12.2018.
- 28.5.2018,
Käsiteltyjä asioita:
- Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen ajankohtaista puheenvuoro
vanhusneuvoston kokouksessa 2 kertaa.
- Toimintakertomus vuodesta 2017
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
- Toimintakertomus vuodesta 2018
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
- Tiedoksi Kuopion vanhusneuvoston tilinpäätös
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- Influenssarokotukset ja ikäihmisten terveystilanne, Heli Mattila,
vanhuspalveluiden lääkäripalvelut, Kuopion kaupunki
- Valtakunnallisen vanhustenviikon avaava Vanhustenpäivän
pääjuhla Kuopiossa 7.10.2018 Kuopion kaupunginteatterilla, Säde
Rytkönen, hyvinvointikoordinaattori, Kuopion kaupunki ja Erkki
Kukkonen, Kuopion vanhusneuvoston puheenjohtaja
- Tietoiskut asukastuvista, Arja Haataja ja Heli Tenho,
lähiötyöntekijät, Kuopion kaupunki
- Kulttuurirohdot ja kulttuuriluotsi toiminta, Liisa Hämäläinen,
kulttuurisuunnittelija, Kuopion kaupunki
- Arkeen voimaa-pitkäaikaissairaille tarkoitetut ryhmät kevät ja
syyskaudelle 2018, hyvinvointikoordinaattorit Säde Rytkönen ja
Katja Maksimainen
-Ajankohtaista aiheesta kaavoitus ja asuminen, Juha Romppanen,
kaupunkisuunnittelujohtaja ja Katri Hiltunen, asuntotoimenjohtaja,
Kuopion kaupunki
-Seniorit voimavaraksi-hanke, liikuntaraati, Marjo Markkanen,
koulutussuunnittelija, Kuopion kansalaisopisto
-Kuopion kaupungin tilojen käyttömahdollisuudet, Tuija Miettinen,
varaussuunnittelija, Kuopion kaupunki, tilavaraukset
-Vanhusneuvoston vuoden 2017 tilinpäätös, Erkki Kukkonen,
Kuopion vanhusneuvoston puheenjohtaja
- 21.3.2018 kaupungintalolla pidetyn ikäihmisten hyvinvointiiltapäivän kuulumiset (PROMEQ-hankkeen osatutkimus, Suomen
Akatemia), Pirkko Ohvo
- Liikkuen läpi elämän- terveyttä ja hyvinvointia edistävien
liikuntaohjelmien yhteisseminaarin kuulumiset Jyväskylästä, Erkki
Kukkonen, Kuopion vanhusneuvoston puheenjohtaja
- Ikäystävällinen Kuopio-ohjelman esittely, kuntoutusjohtaja Mikko
Korhonen, Kuopion kaupunki
- Ikääntyvän liikuntapalvelut, liikunnanohjaaja Carita RandelinKauppinen, Kuopion kaupunki
- Vanhusneuvoston palkkionmaksujen aikataulu, ts.
hyvinvointikoordinaattori Katja Maksimainen, Kuopion kaupunki
- Kansalaisopiston syksyn 2018 kurssitarjonta, Marjo Markkanen,
suunnittelija, Kuopion kansalaisopisto
-Vanhusten palveluohjaus ja palveluseteli, Mari Leikas,
palveluesimies, Kuopion kaupunki
- Vanhusten turvapalvelujen nykytila, digitalisaatio ja teknologia
vanhuspalveluissa, projektipäällikkö Pauliina Kämäräinen, vanhusja vammaispalvelut, Kuopion kaupunki
-Budjettiesitys 2019, Erkki Kukkonen, Kuopion vanhusneuvoston
puheenjohtaja
- Menettely maksulliseen koulutukseen osallistumisessa
vanhusneuvoston kustantamana, Erkki Kukkonen, Kuopion
vanhusneuvoston puheenjohtaja
- Vanhustenviikon paikallinen ohjelma, Erkki Kukkonen, Kuopion
vanhusneuvoston puheenjohtaja
- Vuoden 2018 vanhusneuvoston määrärahojen käyttö, Erkki
Kukkonen, Kuopion vanhusneuvoston puheenjohtaja
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- Vanhusneuvoston toimikausi: Kuntavaalien siirtyessä keväälle
2019 myös vanhusneuvoston toimikausi siirtyy kesään 2019.
- Ikäihmisten huomiointi talousarviossa 2019, kuntoutusjohtaja
Mikko Korhonen, Kuopion kaupunki
- Kansalaisopiston ajankohtaiset asiat, suunnittelija Marjo
Markkanen, Kuopion kansalaisopisto
- Joukkoliikenteen ajankohtaiset asiat, joukkoliikennesuunnittelija
Jukka Räsänen, Kuopion kaupunki
-Perintörahojen käyttö, Ulla Reiman, palveluesimies, Kuopion
kaupunki, Yhteisö- ja toimintakeskuspalvelut
-Vastaus vanhusneuvoston aloitteeseen, eläkeläisjärjestöjen
toimintatilat, työryhmän asettaminen, Erkki Kukkonen, Kuopion
vanhusneuvoston puheenjohtaja
-vanhusneuvoston vuoden 2018 toimintakertomuksen kokoaminen
ja itsearviointikysely
- Suun terveydenhuollon ajankohtaiset asiat, ylihammaslääkäri
Maija Rajamaa, Suun terveydenhuolto, Kuopion kaupunki
- Pyörön palvelukorttelin asumisen hanke, asumisen alue-esimies
Satu Villanen, Kuopion kaupunki
Lausunnot, aloitteet ja kannanotot 2018:
- Aloite Avantouinnin liittämiseksi osaksi TerveKuopio-korttia
- Aloite kaupunginhallitukselle työryhmän perustamiseksi.
Työryhmän tulisi selvittää kantakaupunkialueen tiloja, tavoitteena
löytää eläkeläisjärjestöille oma yhteinen toimintatila.
- Kommentoitiin Ikäystävällinen Kuopio 2009-2030ohjelmaluonnosta
Ikäystävällinen Kuopio 2009-2030
Tuotiin esille kehittämisehdotuksia, mielipiteitä, ideoita ja toiveita
ikäihmisten näkökulmasta mm:
-Kuopion pyöräilyn edistämisen hankkeeseen pyöräilyn
nykytilanteesta ja tulevaisuudesta Kuopiossa
-Joukkoliikenteeseen Kuopiossa
-Kansalaisopiston verkkokurssien suunnitteluun ikäihmisille,
vanhusneuvosto toimi verkkomuistikoulun testaajina.
Tapahtumia ja osallistumisia 2018:
Tapahtumien järjestäminen:
- Kielonpäivän juhlan järjestäminen ja osallistuminen juhlaan
6.6.2018 Kuopion kaupunginteatterilla.
- Osallistuttiin vanhusten viikon (7.10.-14.10.2018) ohjelman
suunnitteluun ja järjestelyihin sekä itse tapahtumiin
monipuolisesti ja käytiin läpi palaute. Teemana Iloa
toimeliaisuudesta.
- Suunniteltiin ja järjestettiin vuoden 2018 valtakunnallisen
Vanhustenviikon pääjuhla 7.10.2018 Kuopion kaupunginteatterilla yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa.
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Vierailut, tutustuminen ikäihmisten palveluihin:
- Kevätretki Iisalmeen 15.5.2018
- Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kansalaistoiminnan
aktivointiyksikkö tutustumisretki Tampereelle 16-17.8.2018 mm.
järjestötalo Artteliin, vanhusneuvoston pj mukana, palaute
vanhusneuvostolle.
-

Koulutuksiin osallistuminen:
Liikkuen läpi elämän- terveyttä ja hyvinvointia edistävien
liikuntaohjelmien yhteisseminaari, Jyväskylä, pj Erkki Kukkonen
osallistui
Vanhusneuvostopäivä 7.11.2018 Helsinki, pj Erkki Kukkonen
osallistui
Maakunnallinen vanhus- ja vammaisfoorumi 31.10.2018 klo
12.00-16.00, Hotelli Iso-Valkeinen, Kuopio

Vanhusneuvoston esittelyt:
- Seniorit voimavaraksi –hankkeen Senioripäivässä Kino
Kuvakukossa 16.5.2018 Erkki Kukkonen kertoi vanhusneuvoston
toiminnasta.
- Siilinjärven vanhus- ja vammaisneuvosto kävi tutustumassa
Kuopion vanhusneuvoston toimintaan 19.9.2018.
Muuta:
- Voimaa Vanhuuteen ohjelma, Erkki Kukkonen yhteyshenkilö
vanhusneuvoston edustajana
- Kuopion vanhusneuvosto vaikuttaa myös sosiaalisessa mediassa:
www.facebook.com/vanhusneuvostoKuopio
- Kuopion kaupungin internet-sivuilla on vanhusneuvostolla oma
sivu, jonne päivitetään myös kokouspöytäkirjat. Vanhusneuvosto
| Kuopio
4. Yhteenveto
Kuopion kaupungin vanhusneuvosto on toiminut sille annettujen
tehtävien mukaisesti. Vanhusneuvostossa on toimittu
toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2018. Vanhusneuvoston
jäsenet kokivat, että toiminta on ollut monipuolista ja mielekästä.
Ikäihmisten asioista tiedottaminen laaja-alaisesti on tärkeää ja yksi
vanhusneuvoston tehtävä. Kuopion kaupungin eri hallinnon alojen
tulisi ottaa vanhusneuvosto ajoissa mukaan ikäihmisiä koskevien
palvelujen suunnitteluun ja huomioida vanhusneuvoston tehtävä
lausuntojen antajana ikäihmisiä koskevissa asioissa.
Kuopiossa 12.12.2018
KUOPION KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO

Postiosoite

PL 228 | 70101 Kuopio

