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Kuopion Vanhusneuvoston kokous 23.3.2021 / muistio
Aika

Tiistai 23.3.2021 klo 10.00 – 11.55

Paikka

Valtuustovirastotalo, Suokatu 42, lautakuntien kokoushuone sekä etäyhteys * (Teams )

Läsnä

*Olli-Pekka Ryynänen, puheenjohtaja
*Pirjo Väätäinen
*Anja Koivistoinen
*Juhani Laurinkari
*Veli Mäntynen
*Kaija Mönkkönen
Kari Putkonen
Marjatta Rönkkö
*Pirkko-Liisa Piironen
*Raija Tsutsunen
*Tiina Rissanen
*Janne Hentunen, esittelijä
*Kati Vähäsarja
*Tenho Tuppurainen, paikalla klo 10.00 – 10.20 asiat 1-2
*Mikko Lankinen, paikalla klo 10.18 – 10.37 asian 3 ajan
*Jaana Myller, paikalla klo 10.18 – 11.25 asian 6 ajan
*Carita Randelin, paikalla 10.20 – 11.25 asian 6 ajan
Marketta Heikkinen, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

2. Kuopion eläkeläisjärjestöjen puheenvuoro (20 min)
Kuopion eläkeläisjärjestöjen yhteistyöryhmän puheenjohtaja Tenho Tuppurainen
esitteli asian.
Päätös
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Vanhusneuvosto merkitsi asian tiedoksi.
3. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen ratkaisut toimintakeskusten liikunta- ja harrastetilojen osalta (20 min)
Tilahallintapäällikkö Mikko Lankinen esitteli asian.
Päätös
Vanhusneuvosto merkitsi asian tiedoksi.
4. Edellisen kokouksen muistio
Esityslistan liitteenä jaetaan edellisen kokouksen muistio ja liitteet.
LIITE
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
5. Toimintakeskusten allastilat (20 min)
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue (PETE) on irtisanonut hallinnoimiensa toimintakeskusten allastilojen vuokrasopimukset (Puijonlaakson, Iivolan, Leväsen ja Suokadun altaat). PETE:n toimintakeskusten allastilojen käyttö
on perustunut toimintakeskusten keskeiseen rooliin allastilojen ylläpitäjänä ja
toiminnan järjestäjänä sekä yhteistoimintaan eri käyttäjäryhmien kanssa. Altaiden eri käyttäjäryhmät eivät ole voineet jatkaa ryhmätoimintaa altaiden suljettua
äkillisesti.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue (HEP) on koordinoinut ikääntyneiden vertaisohjaajatoimintaa, jossa vertaisohjattu vesiliikunta on ollut keskeinen osa toimintaa. HEP:lla allasliikunta nähdään ikääntyneiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta tärkeänä liikuntamuotona. HEP selvittää mahdollisuuksia uuteen toimintamalliin ja sen edellyttämiin resursointeihin. HEP:n vuoden 2021 käyttösuunnitelmaan ei ole osoitettu määrärahavarausta, joka mahdollistaisi PETE: palvelualueen toimintakeskusten altaiden vuokrakulujen ja muiden
toiminnan kulujen kattamisen.
HEP:n selvityksessä selvitetään PETE:n hallinnoimien allastilojen osalta vastaavatko ne käyttäjäturvallisuudelta edellytettyjä vaatimuksia. Selvityksessä kartoitetaan ratkaisumallit ja resursointitarpeet turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi.
Lisäksi selvitetään allastilojen ylläpidon ja huollon vaatimukset sekä asiakaspalvelun ja valvonnan järjestämisen tarpeet. Kaikkien allastilojen ja toiminnan tulee
täyttää kaikilta osin käyttäjäturvallisuudelta edellytetyt vaatimukset. Eri käyttäjäryhmien tarpeiden pohjalta selvitetään Kuntolaakson uimahallin ja Lippumäen
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uimahallin mahdollisuudet täydentää tai korvata toimintakeskusten allastiloja vesiliikunnan toimintapaikkoina. Lisäksi selvitetään käyttömaksujen yhdenmukaistaminen eri kaupungin hallinnoimissa tiloissa.
HEP:n hallinnoiman Alavan palvelutalon uima-allas on suljettu hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätöksellä. Sulkemisen perusteena ovat altaan rakenteissa
ja valvonnassa todetut puutteet. Turvallisen allastoiminnan edellytykset määrittää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ohjeessaan uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämisestä. Ohje perustuu kuluttajaturvallisuuslakiin. Toiminnanharjoittaja ei voi jatkaa toimintaa, jonka katsotaan aiheuttavan kuluttajan terveydelle vaaran.
Selvityksen perusteella tehdään esitys toimintamallista ja sen edellyttämistä resursoinnista hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle edelleen esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja esitteli asian.
Päätös
Kuopion Vanhusneuvosto merkitsi asian tiedoksi.
6. Kuopion kaupungin vertaisohjattu ja päivätoiminta ( 20 min.)
Vanhusneuvosto on saanut tiedustelun Kuopion kaupungin Yhessä immeisiks hankkeen tuottamien toimintamallien tilanteesta tänä päivänä. Hanke syntyi Kuopion kaupungin hallinnoiman kotihoidon Samassa-verkossa -hankkeen kumppaniksi vuonna 2000. Samassa-verkossa -hankkeessa haettiin uusia toiminnallisia
ratkaisuja lisääntyvään vanhuspalvelujen tarpeeseen. Tavoitteena oli kehittää yhteisöllisyyttä vahvistava monitoimijamalli kaupungin kotihoidon, yksityisten hoivayrittäjien ja vapaaehtoisten kesken sekä verkostoida palveluja ja sopia niiden
työnjaosta asiakkaan suostumuksella. Yhessä immeisiks -hankkeella oli sama tavoite. Hankkeen päämääränä oli löytää yhteisön voimavarat keskeisen huolenpidon lisäämiseksi ja innostaa asukkaita toimimaan yhteisvastuullisesti oman ympäristönsä hyväksi sekä kehittää vapaaehtoistyötä eri toimijoiden yhteistyönä.
Hanke toimi verkostoyhteistyöperiaatteella, jossa hankkeen toteuttajina ja hyötyjinä toimivat Puijonlaakson asukkaat, kaupungin eri hallintokunnat, oppilaitokset,
yritykset ja järjestöt.
Hankkeen aikana tehdyt asiat elävät edelleen. Hanke alkoi Puijonlaakson toimintakeskuksesta jonka tiloja avattiin laajemmin alueen ikääntyneiden asukkaiden
käyttöön. Hankkeen aikana aloitettiin laajasti liikuntaryhmien vertaisohjaajien
kouluttaminen. Ajatus myös siitä että ikäihmiset nähdään voimavarana ja heille
pitää luoda toimintamahdollisuuksia on edelleenkin toimintakeskusten toiminnan
lähtökohta. Lisäksi hankkeen aikana palvelukeskuksen tiloihin avautui asukastapa
vuonna 2001 tarjoten alueen eri ikäisille asukkaille tilan yhdessä toimimiseen ja
kokoontumiseen.
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Liikunnan vertaisohjaajatoiminta siirtyi kaupungin liikunnanohjaajien koordinoitavaksi 2000-luvun alussa yhdessä terveydenhuollon kuntouksen puolella työskentelevän henkilön kanssa ja siitä sitten mukaan tuli yhessä immeisiks-hanke. Vertaisohjaajatoimintaa koordinoi alkuun hankkeen työntekijä ja kaupungin liikunnanohjaaja. Tänä päivänä liikunnan vertaisohjaajia on yhteensä 160 ja toimintaa koordinoi Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, kansalaistoiminnan palvelut. Liikunnanohjausta toteutetaan useissa eri tiloissa, altaissa, liikuntasaleilla ja kuntosaleilla ja
ulkona. Vertaisohjaajatoiminta on valtakunnallisesti katsoen poikkeuksellista vapaaehtoistoimintaa, jota on toteutettu erinomaisessa yhteistyössä HEP:n liikunnanohjaajien, vertaisohjaajien ja asukkaiden yhteistyöllä. Vertaisohjaajatoiminta
ei ole päättymässä, vaikka perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue on sulkenut toimintakeskusten altaat. Allastoiminta on toistaiseksi päättynyt.
Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja, liikunnanohjaaja Carita
Randelin ja toiminnanohjaaja Jaana Myller esittelivät asian.
Päätös
Kuopion Vanhusneuvosto merkitsi asian tiedoksi.
7. Asukastoiminnan kehittäminen Kuopiossa (20min)
Kuopion kaupungin asukastuvilla työskenteli vuoden 2020 alussa 11 vakituisessa
tehtävässä työskennellyttä lähiötyöntekijää ja noin 20 työllistämistuella työskennellyttä lähiötyöntekijää. Tuvat olivat auki ma-pe n. klo 9-14. Maaliskuussa 2021
lähiötyöntekijöitä on viisi. Lähiötyöntekijöistä viisi irtisanottiin osana kaupungin
talouden sopeutustoimenpiteitä ja työllistämistuella työllistettyjen lähiötyöntekijöiden työt päättyivät asukastupien suljettua ovensa koronaepidemian leviämisen
ehkäisemiseksi keväällä 2020. Henkilöstöresurssien pienennyttyä merkittävästi
tupia on täytynyt sulkea ja aukioloaikoja supistaa.
Kuopion kaupungin uutta asukastoiminnan mallia ollaan luomassa hyvinvoinnin
edistämisen lautakunnan hyväksymän asukastoiminnan suunnitelman mukaisesti. Uuden mallin mukaisesti asukastoimintaa tullaan toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä kirjastojen kanssa ja myös entistä vahvemmin järjestöjen ja pitäjäraatien kanssa. Kirjastolaki edellyttää kirjastoja tarjoamaan tiloja kansalaistoimintaan ja edistämään kulttuurista ja yhteiskunnallista vuoropuhelua. Kaupungin taloudellisessa tilanteessa on karsittu ei-lakisääteisiä palveluja. Asukastoiminnan ja
kirjastojen lakisääteisen toiminnan nähdään tuovan mahdollisuuden asukastoiminnan kehittämiseen. Mukaan asukastoiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen tarvitaan myös asukkaat ja järjestöt.
Valtuusto päätti myöntää vuoden 2021 talousarvioon 42 000 € lisämäärärahan
asukastoimintaan. 42 000 € mahdollisti sen, että kaikki asukastuvat eivät sulkeneet oviaan. Karttulan, Nilsiän sekä Länsi-Puijon ja Männistön asukastilat säilyivät. 42 000 € ei riitä enempään – lähiötyöntekijöitä ei ole palkattu uudelleen.
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Asukastoiminta jatkuu lisäksi Neulamäen ja Maaningan sekä myöhemmin myös
Puijonlaakson kirjastolla sekä Vehmersalmella.
Hyvinvoinnin edistämisen resurssit ovat pienentyneet merkittävästi, mikä näkyy
vääjäämättä toiminnassa. Asukastoimintaan tiloja on tarjonnut myös Alavan palvelukeskuksen harrastetilat, jotka olivat myös vuoden 2021 sopeutustoimenpiteiden kohteena. Alavan tilojen vuokrasopimus on voimassa 30.6.2021 saakka.
Asukas- ja kansalaistoiminnan palveluja voidaan toteuttaa päättäjien toiminnalle
ohjattujen määrärahojen puitteissa.
Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja esitteli asian.
Päätös
Kuopion Vanhusneuvosto merkitsi asian tiedoksi ja Vanhusneuvosto edellyttää,
että ikäihmisten mielen hyvinvointia ja fyysistä hyvinvointia edistävät toiminnat
ja palvelut tulee säilyttää laajasti käsittäen niin toimintakeskusten harrastus - ja
toimintatilat, vertaisohjatun toiminnan sekä asukastoiminnan.
Vanhusneuvosto on erityisen huolestunut Alavan tilojen käytön edellytyksistä.
8. Muut asiat (10 min)
8.1

Kuntalaisaloite kaupungille vanhusneuvoston kehittämisestä

Eläkkeensaajien Keskusliiton Kuopion Piiri ry on tehnyt kuntalaisaloitteen kaupungille vanhusneuvoston kehittämisestä
LIITE
Päätös
Kuopion Vanhusneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

9. Seuraava kokous

Vanhusneuvoston seuraava kokous pidetään 15.4.2021 klo 10.00.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.55.
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Olli-Pekka Ryynänen

Marketta Heikkinen

Kuopion vanhusneuvoston

Kuopion vanhusneuvoston

puheenjohtaja

sihteeri

Liitteet
Kuopion vanhusneuvoston kokous 20.1.2021 / muistio
Kuntalaisaloite Kuopion vanhusneuvoston kehittäminen
Jakelu
Kuopion Vanhusneuvoston jäsenet
Tiedoksi
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