1
Kuopion kaupunki
Vanhusneuvosto

Asiakirjan nimi
PÖYTÄKIRJA

Numero
5/2017

Sivu

12.6.2017

Kuopion Vanhusneuvoston kokous
Aika:
Paikka:
Paikalla:

ASIAT:

12.6.2017 klo 10 – 12.05
Savotalo, Tulliportinkatu 17B, 3.kerros, lautakuntien kokoushuone 331
Pirkko Ohvo,
Leena Pulkkinen,
Seppo Jalkanen,
Heli Norja (vanhusneuvoston
esittelijä), ja
Säde Rytkönen (siht.)

Erkki Kukkonen (pj.),
Mirja Halonen,
Irja Harju,
Jaakko Jauhiainen,
Irja Hartikainen,
Ella Kääriäinen,
Risto Lappalainen, paikalla klo
10.20->
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00

2. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi, päätösvaltaiseksi ja todettiin läsnäolijat.
3. Edellisen kokouksen (8.5.2017) pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen,
LIITE 1
Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4. Kulttuuri ja ikäihmiset, LIITE 2
Liisa Hämäläinen, kulttuurisuunnittelija, Kuopion kaupunki
Liisa Hämäläinen kertoi Aili –verkostosta eli kulttuurisen seniori- ja vanhustyön
valtakunnallisesta verkostosta, jossa Kuopio on mukana, LIITE2.
Yhteisötaiteilija Mari Halosen kirjoittama ja kuvittama kuvapäiväkirja
Muistojen polku – kuvallisia päiväkirjamerkintöjä kulttuurisesta vanhustyöstä
on julkaistu. https://www.kuopio.fi/-/muistojen-polku-kuvapaivakirja-kertookuvin-ja-sanoin-kulttuurisesta-vanhustyosta
Kulttuurikahvilat alkavat 23.8. klo 13 Kuopion pääkirjastolla. Vapaa pääsy.
Nousiainen, Marko 2017. Selvitys kulttuuri-, liikunta- ja
ympäristöluotsitoiminnasta Suomessa:
http://www.tampere.fi/tiedostot/t/1e6zwnSWZ/Raportti_A4_56_sivua_Web.
pdf
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Keskustelussa tuotiin esille seuraavia asioita:
Keskieläke miehillä 1700e/kk, naisilla 1460e/kk. 60% saa eläkettä n. 1000e.
Kulttuuripalveluja käyttää eniten isoimman eläkkeen saajat.
Viulunsoittaja katolla esitykseen 6.10. on mahdollista saada lippuja hintaan
38e elokuuhun mennessä. Normaalihinta 43e. Toivottiin kulttuuripalveluihin
enemmän lippuja, joissa alennettu hinta eläkeläisille.
Haasteena on saada liikkeelle kulttuuripalveluihin ja muihin
hyvinvointipalveluihin ne 20% jotka käyttävät 80% palveluista. Kommentoitiin,
että kansalaistoiminnan aktivointiyksikön yhtenä tehtävänä on juuri tavoittaa
näitä henkilöitä. Kysyttiin onko meillä seurattu kävijöitä, ketkä käyvät
palveluissa ja paljonko kulut ovat henkilöä kohden? Vuosittain eri
kulttuurilaitokset tekevät toimintakertomuksen ja budjettia seurataan.
Kansalaisopiston hinnat myös puhututtivat korkeiden maksujen vuoksi. Hinnat
ovat suomen korkeimmat.
5. Kuopion vanhusneuvoston budjetiksi esitetään 30 000e
Erkki Kukkonen, puheenjohtaja, Kuopion vanhusneuvosto
Haetaan 30 000 Kuopion vanhusneuvoston budjetiksi ensi vuodelle. Syynä
mm. luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden nousu ja uusi vanhusneuvosto
koulutustarpeineen.
6. Arviointikeskustelu 9.6.2017 Kielonpäivästä
Kielonpäivillä oli silmämääräisesti vähemmän henkilöitä kuin viime vuonna.
Käsiohjelmia jaettiin kuitenkin 500. Viime vuonna osallistujia oli hieman yli
700.
Kaivattiin vielä aikaisemmin tietoa Kielonpäivän tapahtumasta. Ravinto
luentoa kehuttiin paljon. Osa koki päivän liian pitkänä. Tuotiin esille myös, että
luento-osuus oli ollut loistava ja juhlan ohjelma hyvä. Ohjelman pitkittyminen
toi tauon kiireiseksi. Yhdistyksiä kaivattiin vieläkin enemmän mukaan
näyttelyosastolle. Toivottiin aina 15min ohjelman jälkeen
virkistäytymistaukoa.
Ehdotettiin, että seuraavaan juhlaan otettaisiin mukaan sukupolvien
kohtaamisen teemaa. Lisäksi luento-osuutta olisi hyvä lyhentää pariin lyhyeen
tietoiskuun ja sen jälkeen heti juhla. Pieniä lapsia kaivattiin
tanssimaan/laulamaan/muuten esiintymään. Kommentoitiin, että juhlaa on
viety vuosien mittaan tarkoituksella koulutustyyppiseksi tilaisuudeksi.
Harkitaan jatkossa pitäisikö pyytää myös yksityisiä yrityksiä mukaan
näyttelyosastolle maksua vastaan. Ensi keväänä musiikkikeskus on remontissa,
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joten uutta juhlapaikkaa mietitään. Tilakustannukset maksetaan
vanhusneuvoston budjetista.
7. Hammashoidon tilastot hoitoon pääsystä
Maija Viljaharju, ylihammaslääkäri, Kuopion kaupunki
Tietojärjestelmien päivityksen vuoksi emme päässeet nyt tarkastelemaan
tilastoja. Hoitoonpääsy on ollut keskimäärin 3kk. Jokainen henkilö on
tietojärjestelmämuutoksen vuoksi ollut neljä päivää koulutuksessa, joten se on
entisestään hidastanut asiakkaiden hoitoonpääsyä. Uusi tietojärjestelmä
mahdollistaa yhteyden Kanta järjestelmään. Lisäksi on yhteys
perusterveydenhuollon järjestelmiin, jolloin nähdään asiakkaan lääkitys- ja
sairaustiedot. Yleiskunto, toimintakyky, lääkitys ja sairauden vaikutukset suun
terveyteen saadaan nyt paremmin tietoon. 900 henkilöä oli toukokuun 2017
lopussa jonossa ja hoitoonpääsy aika oli noin 4-5kk.
Sähköistä asiointia, jolla on voinut muuttaa mm. vastaanottoaikaa, on ollut
jonkin verran käytössä ja nyt se tulee käyttöön kaikille. Sen jälkeen kun
tekstiviestimuistutus on otettu käyttöön, asiakkaan saapumatta jättäneet ajat
ovat vähentyneet kovasti. Ikäihmisiä on asiakkaina yhä enemmän.
Muistisairaita ja apua tarvitsevia on yhä enemmän. Suun puhdistusta
vaikeuttavat toimintakyvyn muutokset ja ikääntymisen tuovat muutokset.
Suunterveydenhuollon puolella on oma vanhustyöryhmä. Pitkäaikaissairaiden
hampaiden puhdistus tehdään 3kk välein. Osastoille on koulutettu
”hammasvastaavia” joilla suora yhteys suuhygienistiin.
Kotihoidossa oleville asiakkaille kotisairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen
arvion. Vastaanotolle/ tarvittaessa suuhygienisti ja hammashoitaja tekee
kotikäynnin ja arvioi hoidon tarpeen. Akuuttihoito toimii erikseen.
Keskustelussa tuotiin esille seuraavia asioita:
Tuotiin esille kokemus, että hammashoidossa ei ole henkilöstöpoolia, josta
saisi sijaisia sairastuneen hammaslääkärin tilalle, jolloin peruttu aika saattaa
siirtyä kuukausien päähän. Palveluseteli on käytössä juurihoidoissa ja paikan
lohkeamisen yhteydessä. Kysyttiin voisiko käyttää apuna opiskelijaresursseja
kotikäynteihin? Kerrottiin, että yliopiston kanssa on yhteistyötä ja opiskelijat
tekevät kotikäyntejä. Kysyttiin kalsiumin ja fluorin saannista: ihminen saa
fluoria harjauksen yhteydessä, ruokailun jälkeen fluoritabletti on suositeltava.
Haluttiin kuulla yliopiston kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Opetusklinikka on
KYS:n toimintaa ja potilasohjauksen varassa. Hinnat ovat samat eli
terveyskeskuksen taksat.
8. Tiedoksi
Kuopion vanhusneuvoston jäsenet vahvistetaan tänään 12.6.2017.
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9. Muut asiat
Hyvinvoiva kunta seminaariin Kuopion vanhusneuvoston edustaja:
Varapuheenjohtaja Mirja Halonen esitti Kuopion vanhusneuvoston
edustajaksi 15.6.2017 Hyvinvoiva kunta puheenjohtaja Erkki Kukkosta ja
osallistumismaksu 60e maksetaan Kuopion vanhusneuvoston budjetista.
Hyväksyttiin esitys yksimielisesti. Erkki Kukkonen osallistuu Hyvinvoiva
kunta seminaariin ja kustannukset maksetaan Kuopion
vanhusneuvoston budjetista.
Merkitään, että Erkki Kukkonen poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajaksi.
Suomen punaisen ristin lahja 100 v Suomelle on kouluttaa lisää ensiavun
perusteita osaavia. Ehdotettiin, että asia otetaan vanhusten viikolle
ohjelmaksi.
Kiitettiin Erkki Kukkosta Kuopion vanhusneuvoston menestyksekkäästä
vetämisestä.
10. Kokouksen päättäminen ja seuraavat vanhusneuvoston kokoukset
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05.
Seuraava (uuden) vanhusneuvoston kokous, Savotalo, Tulliportinkatu 17B,
3.kerros, tila 331, lautakuntien kokoushuoneessa.
4.9.2017 klo 10.00 – 12.00
Muut tulevat kokoukset sovitaan myöhemmin.
Erkki Kukkonen
vanhusneuvoston puheenjohtaja

Säde Rytkönen
vanhusneuvoston sihteeri

Jakelu:
Vanhusneuvoston jäsenet: Erkki Kukkonen (pj.), Mirja Halonen, Hemmo Lötjönen, Irja Harju,
Jaakko Jauhiainen, Irja Hartikainen, Ella Kääriäinen, Risto Lappalainen, Pirkko Ohvo, Leena
Pulkkinen, Seppo Jalkanen, Salme Ruippo, Heli Norja (vanhusneuvoston esittelijä), Mikko Korhonen
(kuntoutusjohtaja) ja Säde Rytkönen (siht.)
Varajäsenet: Esko Ruokonen, Kirsti Joki, Leena Tuppurainen, Raimo Ojala, Pentti Puustinen, Matti
Lintu, Marjatta Rönkkö, Erkki Palisalo, Pirkko-Liisa Piironen, Sylvi Kananen, Marja-Liisa Ikonen ja Lea
Pekkarinen
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