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Kuopion vanhusneuvoston kokous 20.1.2021 / muistio
Aika

Keskiviikko 20.1.2021 klo 10.10 – 12.15

Paikka

Valtuustovirastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 sekä etäyhteys * (Teams )

Läsnä

*Olli-Pekka Ryynänen, puheenjohtaja
Pirjo Väätäinen
Anja Koivistoinen
*Juhani Laurinkari
*Kaija Mönkkönen
Kari Putkonen
Marjatta Rönkkö
Jaakko Jauhiainen
*Pirkko-Liisa Piironen
*Raija Tsutsunen
*Tiina Rissanen, paikalla klo 10.35 alkaen asian nro 3 aikana
*Veli Mäntynen
*Kati Vähäsarja, esittelijä
*Tanja Tillus-Tirkkonen, paikalla asiat 1-3
Marketta Heikkinen, sihteeri

Esityslista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen muistio ja liitteet

Esityslistan liitteenä jaetaan edellisen kokouksen muistio.
LIITE
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Ikääntyneiden hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät
Kuopiossa laaditaan Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukainen hyvinvointikertomus- ja
suunnitelma laajana valtuustokausittain. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma koostuu
kolmesta osasta: 1) nykytilan kuvaus, 2) suunnitelma hyvinvoinnin edistämiseksi ja 3)
valtuuston hyväksyntä. Kerran valtuustokaudessa laadittavaa suunnitelmaa päivitetään
ja sen etenemisestä seurataan vuosittain osana muuta kunnan toiminnan ja talouden
suunnittelua ja seurantaa. Kuopion vuoden 2020 hyvinvointikertomus on julkaistu lokakuussa 2020 ja siihen voi tutustua osoitteesta: www.kuopio.fi/hyvinvointi. Tällä hetkellä ollaan laatimassa uutta laajaa hyvinvointikertomusta valtuustokaudelle 2021-2024.
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Kertomusosan nykytilan kuvaus sisältää kuvauksen kuopiolaisten hyvinvoinnista sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. Näitä käsitellään monesta näkökulmasta ja eri ikäryhmien
osalta. Tässä kokouksessa esitellään hyvinvointikertomuksen esiin nostama hyvinvointitietoa ikääntyneiden osalta. Pääosin kuopiolaiset voivat hyvin ja ovat tyytyväisiä asuinalueeseensa. Edullisena muutoksena voidaan todeta liikkumattomien ikääntyneiden
osuuden vähentyneen ja myös yksinäisyyden kokemisen, erityisesti miesten keskuudessa. Edullisesta muutossuunnasta huolimatta edelleen huomattava osa (n. 20 %)
ikääntyneistä ei harrasta liikuntaa ja yksinäisyyttä kokee noin 8 %. Huolestuttavaa on
myös suosituksista poikkeavat ruokailutottumukset, erityisesti kasvisten käytön osalta
sekä vuodesta 2015 vuoteen 2018 kasvanut alkoholia liikaa käyttävien osuus.
Käydään läpi ikääntyneiden hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä erilaisten tilastojen
osoittaman tiedon avulla.
Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen esitteli asian.
Päätös
Vanhusneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

4. Kuopion Vanhusneuvoston vuoden 2021 toimintasuunnitelma
Kuopion Vanhusneuvosto laatii vuosittain toiminnalleen toimintasuunnitelman, jossa
asetetaan toiminnalle painopisteet ja määritellään keskeiset vuoden aikana talousarvionsa puitteissa toteutettavat toimenpiteet.
Vanhusneuvosto kävi alustavan keskustelun vuoden 2021 toiminnasta joulukuun kokouksessa.
LIITE
Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja esitteli asian.
Päätös
Vanhusneuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.

5. Männistön asukasyhdistyksen esitys apteekin saamiseksi Männistöön
Männistön asukasyhdistystä on lähestytty yksityishenkilöiden ja alueen muiden yhdistysten taholta apteekin saamiseksi Männistöön. Männistön asukasyhdistys on pyytänyt Vanhusneuvostolta kannanottoa apteekin sijoittumiseksi Männistön asuinalueelle.
LIITE
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Päätös
Vanhusneuvosto puoltaa apteekin sijoittumista Männistön asuinalueelle.

6. Alavan toimintakeskuksen tilan vuokrasopimuksen irtisanominen

Kuopion Eläkkeensaajat ry on lähestynyt Kuopion kaupunginhallitusta Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 16.12.20 kokouksessaan tekemän päätöksen §97 (Alavan toimintakeskuksen vuokrasopimuksen irtisanominen) osalta. Kuopion Eläkkeensaajat ry toivovat vuokrasopimuksen irtisanomisen uudelleen käsittelyä kaupunginhallitukselta.
Alavan toimintakeskuksen vuokrasopimusasiaa on valmisteltu kaupungin talousarvion
valmistelun yhteydessä noudattaen kaupungin palvelualueille asetettuja tavoitteita
tilojen ja kustannusten vähentämiseksi. Toimintakeskuksen allasosaston turvallisuudessa havaitut oleelliset puutteet ovat puoltaneet vuokrasopimuksen irtisanomista.
Allasosastoa ei voida ylläpitää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston turvallisen allastoiminnan kriteerien edellyttämällä tavalla.
Alavan toimintakeskuksen kokoustilat ja liikuntasali ovat olleet aktiivisessa käytössä
ja tiloista on muodostunut tärkeä asukkaiden kohtaamispaikka ja liikuntapaikka ja
siten asukkaiden hyvinvointia monipuolisesti tukeva tila. Tilojen pääkäyttäjäryhmiä
ovat olleet eläkeläis- ja potilasjärjestöt, joille tilojen käyttö on ollut maksutonta. Allasosaston käyttötunteja on ollut noin 20 tuntia/vko (kansalaistoiminnan palvelut 5
h, vertaisohjatut ryhmät 15 h). Altaan vakiovuororyhmät ovat olleet pieniä. Kokoussalin varauksia on ollut noin 36 tuntia/vko ja liikuntasalin käyttöä 32 tuntia/vko. Tilavarausten kautta on tiedossa tilojen käyttäjäryhmät, mutta vakiovuoroihin osallistuneiden määristä ei hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella ole tarkkaa käsitystä,
sillä osallistujamäärien seurantaan ei ole ollut luotettavaa seurantavälinettä. Tilojen
käyttäjiä pyydetään kirjaamaan osallistujamäärät tiloissa oleviin vihkoihin, mutta
kaikkia tilojen käyttäjät eivät näin tee. Näin ollen kävijämääristä emme voi esittää
luotettavaa tietoa. Vuoden 2020 osalta kävijämäärät eivät myöskään vastaisi todellista käyttöä koronaepidemian vuoksi.
Alavan tilojen vuokra on ollut 5 305 €/kk, 63 660 €/v. Tästä altaan ja siihen liittyvän
tekniikkatilan vuokraosuus on 1 550€/kk. Ilman allastilaa Alavan toimintakeskuksen
tilan vuokra on 3 755€/kk, 45 060€/v. Erotus vuoden 2021 vuokrassa altaan kanssa
ja ilman allastiloja on 18 600 €/v. Tilakeskuksen tarjous tilavuokrasta on voimassa
vuoden 2021 ajan. Vuoden 2022 osalta vuokraa tullaan tarkastelemaan uudelleen.
Nykyinen vuokra ei vastaa Tilakeskuksen mukaan muita vastaavan tyyppisiä kohteita
eikä kohteen todellisia ylläpitokustannuksia.
Toimintakeskuksen vuokrasopimuksessa ei ole ollut erillistä irtisanomisaikaa vaan
sopimus on irtisanottu 31.1.2021 lukien. Irtisanomisajankohtaa siirrettiin kuukaudella (lautakunnan päätöksessä irtisanominen 1.1.2021 alkaen) tilojen käyttäjien järjestelyjen mahdollistamiseksi. Lautakunnan päätökseen ei ole käytetty otto-oikeutta
eikä lautakunnan päätökseen ole liitetty oikaisuvaatimusta. Palvelualueen käyttösuunnitelman yhteydessä on lautakunnalla mahdollista tarkastella vielä palvelualueen
käyttömenoja ja niiden kohdentamista. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan ko-
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kouksessa 20.1.2021 esitetään lautakunnalle Alavan toimintakeskuksen tilojen vuokrasopimuksen jatkamista 30.6.2021 saakka, tai kunnes toiminta voidaan järjestää soveltuvissa tiloissa, ja järjestää toiminnan rahoittamiseksi tarvittavat varat palvelualueen käyttösuunnitelmasta tai talousarviomuutoksen kautta. Vuokrasopimuksen jatkon aikana selvitetään korvaavien tilojen tai toiminnan järjestäminen muulla tavoin.
Lautakunnalle esitetään, että vuokrasopimusta ei jatketa allasosaston osalta.
Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja esitteli asian.
Päätös
Vanhusneuvosto toivoo Alavan tilojen vuokrasopimuksen osalta myönteistä ratkaisua järjestöjen toimintaedellytysten jatkumiseksi.
7.

Seuraava kokous
Vanhusneuvoston seuraava kokous pidetään 23.3.2021 klo 10.00.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.20.

Olli-Pekka Ryynänen

Marketta Heikkinen

Kuopion vanhusneuvoston

Kuopion vanhusneuvoston

puheenjohtaja

sihteeri

Liitteet
Kuopion vanhusneuvoston kokous 8.12.2020 / muistio
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
VL Männistön apteekkiasia
Ikääntyneiden hyvinvointi
Jakelu
Jäsenet
Tiedoksi

Postiosoite
Käyntiosoite
Laskutusosoite

Minna Canthin katu 24, 70100 KUOPIOPuhelin
Minna Canthin katu 24
Faksi
PL 3016, 70090 MONETRA

+358 17 18 2111

www.kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

