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Paikalla:
Jauhiainen Jaakko,
Koivistoinen Anja,
Kukkonen Erkki (pj.),
Laurinkari Juhani,
Mäntynen Veli,
Mönkkönen Kaija,
Piironen Pirkko-Liisa,
Putkonen Kari,
Rissanen Tiina (lync)
Rönkkö Marjatta,

Tsutsunen Raija,
Karttunen Keijo (varajäsen, ei
palkkiota, koska varsinainen jäsen
paikalla)
Väätäinen Pirjo (varapj.),
Hentunen Janne (esittelijä)
Maksimainen Katja (sihteeri)
Vierailija:
hyvinvointikoordinaattori Säde
Rytkönen

ASIAT:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnäolijoiden
toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin
läsnäolijat. Varajäsenet voivat osallistua kokoukseen ja ovat
oikeutettuja kokouspalkkioon silloin, kun varsinainen jäsen tai
vanhusneuvoston sihteeri ilmoittaa varajäsenelle, että varsinainen
jäsen on estynyt osallistumaan.
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3. Edellisen kokouksen (5.9.2019) pöytäkirjan tarkistaminen ja
hyväksyminen, LIITE 1
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se.
4. Ajankohtaista:
 Vanhuspalvelut Tanskan Svendborgissa, ikääntyneiden
hyvinvoinnin tila Kuopiossa sekä moninaisuus ja
yhdenvertaisuus-oppaan esittely vanhusneuvostolle: kuinka
em. asiat ovat toteutuneet Kuopiossa,
hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen, Kuopion
kaupunki, LIITTEET 2-5
Keskustelussa tuli esille seuraavaa:
Todettiin, että Tanskan Svendborgissa muistisairaille
tarkoitettu kaupunginosa vaikutti mielenkiintoiselle ja
hyvälle konseptille huolehtia fyysisesti hyväkuntoisista
muistisairaista. Vapaaehtoistoimijoilla on siellä tärkeä rooli
ja muistisairaiden aktiivisen elämän jatkumisesta
huolehditaan mm. tarjoamalla mahdollisuuksia jatkaa
entisiä harrastuksiaan (esim. tekniset työt) ja oppia toisilta
uusia taitoja. LIITE 2.
Käytiin läpi ikääntyneiden hyvinvoinnin tila Kuopiossa
tilastojen valossa. LIITE 3.
Lopuksi tarkasteltiin, kuinka vanhusväestön moninaisuus ja
yhdenvertaisuusasiat toteutuvat kuntien toiminnassa ja
näkyvät eri asiakirjoissa muun muassa Kuopiossa.
Eläkeläiset ry on julkaissut moninaisuudesta ja
yhdenvertaisuudesta vanhusneuvostoille ja vanhustyön
ammattilaisille oppaan, jonka tavoite on tuoda esille
ikääntyvän väestön moninaisuutta ja kulttuurista kirjoa.
Myös ikäihmisten yhdenvertaisuutta tulee edistää
(yhdenvertaisuuslaki 2014) ja vanhusneuvoston tulee olla
aktiivinen tässä tehtävässä. Esimerkiksi seuraavan kerran
Ikäystävällinen Kuopio-ohjelmaa päivitettäessä tulee
huomioida paremmin yhdenvertaisuus. Opas tarjoaa siihen
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vinkkejä. Todettiin, että haasteena on kattavan tiedon
saaminen vähemmistöryhmistä. Todettiin, että myös
eläkeläisjärjestöt voisivat ottaa vielä aktiivisempaa roolia
yhdenvertaisuuden edistämisessä. LIITE 4-5.
5. Muut asiat
 Palautekeskustelu vanhusneuvoston Korian retkestä ja
vanhustenviikosta, vanhusneuvoston puheenjohtaja Erkki
Kukkonen
Erkki jakoi esitteet Korian Virkkulankylästä. Todettiin, että
Suomessakin tarvitaan uusia näkökulmia ikäihmisten
asuinratkaisuihin. Virkkulankylä on siitä hyvä esimerkki.
Palaute vanhustenviikosta: viikon koko ohjelmasta on tullut
hyvää palautetta. Pohdittiin vanhustenviikon avajaisjuhlan
järjestämistä tulevaisuudessa, sillä juhlaan osallistui noin
150 ihmistä, joista 50 oli esiintyjiä. Kustannukset
vanhusneuvostolle n.2000 euroa. Keskustelussa tuli esille,
pitäisikö pyytää esim. joku tunnettu esiintyjä tai jotain, mikä
saisi ihmiset kiinnostumaan juhlasta enemmän. Toisaalta
ajateltiin, että erilaista ohjelmaa voi olla viikon aikana ilman
avajaisjuhlaakin. Myös vanhustenviikon nimeä pohdittiin,
kaikki ikääntyneet eivät tunne itseään vanhukseksi.
Valtakunnallisesti vanhustenviikkoa koordinoi Vanhustyön
keskusliitto. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta Kuopion
vanhusneuvoston perustamisesta, joten juhla järjestetään
ainakin ensi vuonna.
6. Tiedoksi
 Vetreaan tutustuminen syksyllä 2019, vanhusneuvoston
puheenjohtaja Erkki Kukkonen
Neuroniin tutustuminen marraskuun lopulla. Tiedotetaan
lähempänä.
 7.11.2019 Vanhusneuvoston päivä, LIITE 2

4

Puheenjohtaja Erkki Kukkonen osallistuu Janne Hentusen
esittämänä. Käytiin keskustelu ja todettiin, että yöpyminen
koulutuspaikkakunnalla Helsingissä on järkevää pitkien
välimatkojen vuoksi. Vanhusneuvosto maksaa matka- ja
majoituskulut.
7. Kokouksen päättäminen ja seuraavat vanhusneuvoston
kokoukset
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.
Seuraavat vanhusneuvoston kokoukset:
9.12. klo 13-15 Savo-talo,Tulliportinkatu 17 B, 3.krs,
neuvotteluhuone 313/skype

Erkki Kukkonen

Katja Maksimainen

vanhusneuvoston puheenjohtaja vanhusneuvoston sihteeri
Jakelu: Vanhusneuvoston jäsenet:
Jauhiainen Jaakko, Koivistoinen Anja, Kukkonen Erkki (pj.), Laurinkari Juhani,
Mäntynen Veli, Mönkkönen Kaija, Piironen Pirkko-Liisa, Putkonen Kari, Rissanen
Tiina, Rönkkö Marjatta, Tsutsunen Raija, Väätäinen Pirjo (varapj.),
Korhonen Mikko (kuntoutusjohtaja); Hentunen Janne (esittelijä); Maksimainen Katja
(sihteeri)
Varajäsenet:
Huttunen Markku, Kaipainen Tanja, Karttunen Keijo, Loponen Kari, Miettinen Elisa,
Miettinen Kyösti, Mikkola Ritva, Pulkkinen Leena, Rissanen Helvi, Tiainen Salli,
Tuppurainen Tenho, Vilmi Veikko,
Säde Rytkönen(varasihteeri)

