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Kuopion Vanhusneuvoston kokous
Aika:
Paikka:
Paikalla:

ASIAT:

12.12.2017 klo 10 - 12
Mäntykampus, Untamonkatu 5, Mäntykampuksen kabinetti
Veli Mäntynen ja
Säde Rytkönen (sihteeri).
Vierailijoina:
Marjo Markkanen,
Saku Kekäläinen,
Janne Hentunen,
Satu Villanen ja
Heli Kekäläinen

Erkki Kukkonen (pj.),
Arja Hietala,
Heli Norja (esittelijä),
Kari Putkonen,
Kirsti Joki,
Leena Tuppurainen,
Marjatta Rönkkö,
Mauri Liimatainen,
Pirkko-Liisa Piironen,
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

2. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja todettiin läsnäolijat.
3. Edellisen kokouksen (14.11.2017) pöytäkirjan tarkistaminen ja
hyväksyminen, LIITE 1
Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
4. Esittelyssä Seniorit voimavaraksi – osallisuuden lisäämistä
senioripedagogiikkaa kehittämällä – hanke. 14.11.2017 vanhusneuvoston
kokouksessa päätettiin, että Kuopion vanhusneuvosto toimii Seniorit
voimavaraksi -hankkeen senioriraatina. LIITE 2.
Marjo Markkanen, koulutussuunnittelija, Kuopion kaupunki
Keskustelussa tuotiin esille seuraavia asioita:
Marjo Markkanen esitteli hanketta, ks. LIITE 2. Kysyttiin, miten tavoitetaan
ikääntyneitä maahanmuuttajia? Marjon mukaan ikääntyneiden
maahanmuuttajien aktivointi on yhtenä tavoitteena. Myös maahanmuuttaja
kotiäitejä houkutellaan toimintoihin. Yhteistyötä tehdään Kompassin kanssa.
Kommentoitiin, että asukastuvat tavoittavat jonkin verran maahanmuuttajia.
Kysyttiin minkä verran Lyseon lukion vapaaehtoistyön kurssilla on
opiskelijoita? Marjon mukaan Lyseon lukion vapaaehtoistyön kurssilla on 10
opiskelijaa. Kurssi on valinnainen kurssi ja opiskelijat saavat vapaaehtoistyöstä
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leiman kurssipassiin. Lisäksi hankkeen osalta on toiveena, että opiskelijat
haastattelevat senioreita ja tekevät tehtävän, jossa pohtivat seniorien
oppimista.
Ehdotettiin, että kukin voisi itse miettiä miten voisi vähentää ikäihmisten
yksinäisyyttä esimerkiksi kutsumalla mukaan harrastuksiin tai muihin
toimintoihin. Lisäksi kommentoitiin, että olisi tärkeä saada henkilö jo ennen
eläkkeelle jäämistä tekemään vapaaehtoistyötä ja tätä kautta hän saisi
eläkepäiviin sisältöä. Marjon mukaan tämä on yksi tavoite
eläkevalmennuspäivissä. Eläkkeelle siirtyvien kanssa on käyty myös
tutustumassa vapaaehtoistyöhön.
Sovittiin, että pidetään Kuopion vanhusneuvoston kokous kansalaisopistolla
21.2.2018 klo 10–12. Tarkempi tila ilmoitetaan myöhemmin.
5. Kuopion uuden uima- ja jäähallihankkeen suunnitelman esittely. Miten
seniorikuntosalin tarve huomioitu?
Janne Hentunen, hyvinvoinnin edistämisen johtaja ja Saku Kekäläinen,
palvelupäällikkö, Kuopion kaupunki.
Janne Hentunen ja Saku Kekäläinen esittelivät uuden uima- ja jäähallihankkeen
suunnitelmaa https://www.kuopio.fi/kuntolaakso Samassa rakennuksessa on
tavoitteena mahdollistaa vesivoimistelu, oheisharjoittelu ja kuntosali toiminnat
sekä liikunnanohjaus.
Keskustelussa tuotiin esille seuraavia asioita:
Todettiin, että puitteet ovat hienot. Kysyttiin minkälainen henkilöstö tulee
olemaan? Sakun mukaan prosessia mietitään kokonaisuutena. Tällä hetkellä
otollinen tilanne miettiä myös sitä minkä tyyppistä henkilöstöä palkataan.
21.12.2017 allekirjoitetaan sopimus, jonka jälkeen voidaan alkaa prosessia
miettimään tarkemmin. Heli Norja toi esille, että kaupungilla on vuoden
vaihteen jälkeen 8 liikunnanohjaajaa. Yhteistyössä kehitetään toimintoja.
Koettiin hyvänä, että kuntosali voidaan jakaa kahteen eri osaan ja kuntosalitila
tulee lisääntymään. Seniorien ja kuntosalin aktiivikäyttäjien tyyli käyttää
kuntosalia on erilainen. Janne Hentunen totesi, että erilaisin taustoin ja eri
osaamistasot omaavat ihmiset pyritään huomioimaan kokonaisuutena osana
palvelumaisema.
Kysyttiin millainen allassyvyys on? Jannen mukaan iso allas on jaettu kahteen
eri syvyyteen. Hyppyallas on 5m syvä. Erikseen on ryhmäliikunta-allas.
Suunnittelussa on pyritty huomioimaan kokonaiskäyttö. 1,35cm on matalan
päädyn syvyys. Tekniikan avulla pystytään siirtämään väliseiniä ja tilojen
muuntojoustavuus on huomioitu. Hyppyallasta voidaan käyttää myös esim.
vesijuoksualtaana. Allaspinta-alaa on runsaasti. Tuotiin esille myös, että
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pukukoppien suunnittelu on tärkeää ja toivottiin miehille ja naisille omat
pukukoppitilat. Janne toi esille, että myöhemmin voidaan käydä tarkemmin läpi
suunnitelma esteettömistä tiloista, pukukopeista yms.
Tuotiin esille huoli invapaikoista pysäköintitalossa, onko helppo kulkea
pukukopeilta ja eteenpäin altaille. Saattoliikenne hoidetaan linja-autoin ja
henkilöautoin ja kysyttiinkin, miten tämä on huomioitu. Sakun mukaan Hannes
Kolehmaisen katu tulee suoristumaan ja liikuntaesteisen paikat tulee tämän
tien varrelle. Tiedusteltiin, onko Viisaan liikkumisen -hanke ollut mukana
kommentoimassa suunnitelmaa ja onko huomioitu mm. polkupyörille
katokset? Sakun mukaan tämä on huomioitu. Kysyttiin mikä on
rakentamisaikataulu? Tavoitteena on, että uusi uima- ja jäähalli on valmis 2020.
Kaavamuutos on parhaillaan menossa. Maaliskuussa kaavamuutos pitäisi olla
lainvoimainen.
Todettiin, että seniorien olosuhteet paranee merkittävästi, vaikkakin omaa
erillistä seniorikuntosalia ei erikseen tule. Päätöksenteko lippujen hinnoista
säilyy kaupungin hallituksen käsissä, joka päättää hinnoittelupolitiikasta ja
tähän voidaan vaikuttaa myös vanhusneuvoston kannanotoin.
6. Kommenteilla vanhusneuvoston esite ennen painatusta, LIITE 3
Toivottiin, että kunkin edustama poliittisen puolueen merkintä siirretään
yhteystietoihin nimen jälkeen. Muutoin esite on ok.
7. Kommenteilla ja täydennettävänä Kuopion vanhusneuvoston
toimintakertomus vuodesta 2017. Liitteenä vuoden 2017
toimintasuunnitelma, jotta voi arvioida toiminnan toteutumista. LIITTEET 4 ja
5.
Todettiin, että toiminta on ollut toimintasuunnitelman mukaista ja
hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus muutoksitta.
8. Tiedoksi vanhusneuvoston vuoden 2017 budjettitilanne, LIITE 6
Tuotiin tiedoksi Kuopion vanhusneuvoston budjettitilanne.
9. Palautekeskustelu 23.11.2017 klo 11.30–14.30 pidetystä
koulutustilaisuudesta Kino Kuvakukossa, LIITE 7
Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. Tilaisuus koettiin tärkeänä ja toivottiin
samanlaista vuosittaista koulutustilaisuutta.
10. Tiedoksi
Ei ollut tiedoksi asioita
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11. Muut asiat
On tullut palautetta, että uimahallissa radio soi tarpeettoman kovana.
Sihteeri on vienyt asiaa eteenpäin laittamalla asiasta palautetta.
pe 15.12 klo 13 Kuopion tuomiokirkossa on jouluinen konsertti, jossa on
neljä eläkeläiskuoroa esiintymässä. Hinta 5e. Tuotot käytetään
eläkeläisjärjestöjen toiminnan tukemiseen.
12. Klo 11.15 Mäntykampuksen esittely,
Heli Kekäläinen, palveluesimies ja Satu Villanen, alue-esimies, Kuopion kaupunki,
esittelivät Mäntykampusta.
13. Kokouksen päättäminen ja kevään 2018 vanhusneuvoston kokoukset
Kokous päätettiin klo 11.50.
Seuraavat kokoukset Savotalo, Tulliportinkatu 17B, 3.krs. tila 331, lautakuntien
kokoushuone:
- 23.1.2018 klo 10–12
- 21.2.2018 klo 10–12, Kuopion kansalaisopistolla
- 27.3.2018 klo 10–12
- 26.4.2018 klo 10–12
- 28.5.2018 klo 10–12

Erkki Kukkonen
vanhusneuvoston puheenjohtaja

Säde Rytkönen
vanhusneuvoston sihteeri

Jakelu:
Vanhusneuvoston jäsenet: Arja Hietala; Erja Jonninen; Erkki Kukkonen (pj.); Heli Norja (esittelijä);
Juhani Laurinkari; Kari Putkonen; Kirsti Joki; Korhonen Mikko (kuntoutusjohtaja); Leena
Tuppurainen; Marjatta Rönkkö; Mauri Liimatainen; Pirkko-Liisa Piironen; Säde Rytkönen (sihteeri);
Tiina Rissanen ja Veli Mäntynen.
Varajäsenet: Anja Koivistoinen; Elisa Miettinen; Helvi Rissanen; Kalle Heikkinen; Kyösti Miettinen;
Markku Huttunen; Matti Nissinen; Raija Tsutsunen; Ritva Mikkola; Sinikka Marttila; Tanja Kaipainen
ja Veikko Vilmi.
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