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TOIMINTAKERTOMUS 2017

Hyväksytty

LIITTEET

1. Yhteystiedot vanhus-ja vammaisneuvoston jäsenet
2. Toimintasääntö vanhus- ja vammaisneuvosto

TARKOITUS

Vanhusneuvoston tarkoituksena on vanhuspalvelulain mukaisesti
edistää ikääntyvän väestön hyvinvointia lisäämällä
vuorovaikutusta ikääntyneiden keskuudessa, olemalla
kahdensuuntaisena tiedonvälitys- ja keskustelukanavana
ikääntyvän väestön asioita käsiteltäessä ja päätettäessä
paikallisesti tai laajemmin asioista ja pitämällä esillä ikääntyvän
väestön näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

JÄSENET

Raili Heiskanen (puh. johtaja) Vieremän Eläkeliitto ry (varajäsen
Seppo Rönkkö), Risto Pyykkönen (varapuh.joht.) Vieremän
Eläkeläiset ry (Marjatta Martikainen), Sylvi Kärkkäinen
Omaishoitajat, Eino Piippo Vammaisten edustaja (Seppo Reis),
Väinö Vidgren Vieremän Sotainvalidit ry (Risto Räisänen), Martti
Vidgren Vieremän Rintamaveteraanit ry (Martti Kämäräinen), Elli
Rönkkö Vieremän Sotaveteraanit ry (Saara Heiskanen), Erkki
Mehtonen Kunnan luottamushenkilöjäsen, Merja Ryhänen
(asumispalveluesimies Palvelukeskus Sotkanhelmestä) YläSavon SOTE kuntayhtymän edustaja, Jaana Hynninen(sihteeri)
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä. Yhdistetyn vanhus- ja
vammaisneuvoston vammaisedustajaksi valittiin 5.9.2016 alkaen
Kaarina Ruuska (Anna-Liisa Tarvainen).
Kunnanhallitus nimesi 19.6.2017 uuden neuvoston ajalle
1.6.2017-31.5.2021
Raili Heiskanen/ varajäsen Seppo Rönkkö/Eläkeliiton Vieremän
yhdistys ry
Risto Pyykkönen / varajäsen Esko Martikainen/Vieremän
Eläkeläiset ry
Anna-Liisa Tarvainen/ varajäsen Erkki Heikkinen/Vieremän
Kehitysvammaistentuki ry
Martti Vidgren / varajäsen Martti Kämäräinen/Vieremän
Rintamaveteraanit
ry
Väinö Vidgren/ varajäsen Risto Räisänen/Vieremän Sotainvalidit ry
Eino Piippo/ varajäsen Pekka Partanen/Vammaisten edustajat
Aili Hukkanen/ varajäsen Marja-Leena Juntunen/Omaishoitajien
edustajat
Heikki Kononen/ varajäsen Veikko Heikkinen/ kunnan edustaja

TOIMINTA

Vieremän kunnan nettisivuilla julkaistaan vanhusneuvoston
pöytäkirjat ja sivuilla on yhteystiedot vanhusneuvoston
kokoonpanosta sekä uusi toimintasääntö.

KOKOUKSET

Vanhusneuvosto on kokoontunut seitsemän
kertaa:11.1.2017, 15.3.2017, 19.4.2017, 24.5.2017, 30.8.2017,
12.10.2017, 14.11.2017
Toimintasäännön mukaisesti vanhusneuvosto kokoontuu
vähintään neljä kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa.
Ylä-Savon SOTE alueen vanhusneuvostojen puheenjohtajiston
yhteistapaamiset ovat olleet 19.1.2017 Vieremällä.
Koulutus neuvostotoimintaan 18.8.2017 Kiuruvedellä
Tammikuun kokous 11.1.2017
Talousarvio vuodelle 2017 2750£
Toimintasuunnitelmaan tarkennettiin työryhmät: Tiedottaminen
ja kulttuuri: Raili Heiskanen, Risto Pyykkönen, Elli Rönkkö ja
Martti Vidgren
Kiinteistö, asuminen, liikenne (tekninen puoli): Eino Piippo, Erkki
Mehtonen ja Väinö Vidgren ja Elli Rönkkö

SOTE-asiat: Merja Ryhänen, Sylvi Kärkkäinen, Raili Heiskanen ja
Jaana Hynninen
Päivitetään yhteystiedot v.2017 ajan tasalle ja päivitetään
toimintasuunnitelma ja laitetaan kunnan nettisivuille, kun se on
kiertänyt neuvostolla luettavana
Tiedoksiannot
-

hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkosen tiedote. 2.1.2017 alkaen
seudullinen vanhusneuvoston sihteeri Jaana Hynninen

-

ennakkokutsu vanhusneuvostojen kehittämispäivään 19.1.2017

-

ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen
kehittämisohjelma 2013-2017

-

eläkeliitto ry:n materiaali kuntavaalit 2017

Muut asiat
Eino Piipon varamies: entinen on muuttanut pois, tilalle Pekka
Partanen
Osmo Turkin lähettämä kirje: kutsu YK:n
vammaisyleissopimuksen viitoittamalle tielle
Maaliskuun kokous 15.3.2017
Vieraana asiakasohjaaja Pirjo-Riitta Hartikainen : Ohjurin toiminta
Rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotiin vietävät avopalvelut

Tiedoksiannot
-hoito- ja hoivapalveluiden odotus- ja jonotusajat
-voi hyvin, ikä ei ole este hyvinvointimessut
-ikääntyneiden ja omaishoitajien terveystarkastustoimintamalli
-kutsu kunnille, voimaa vanhuuteen kärkihanke
-Seija Kärkkäisen viranhaltijapäätös sihteerin nimeämisestä
-Asla tiedote
- miten elän hyvinvoivana 100-vuotiaaksi tapahtuma Iisalmessa
5.4.2017
Muut asiat
-

puheenjohtaja luki valtuustoaloitteen ikääntyvien
kokoontumispaikan perustamisesta

-

tiedote Asuva uutiskirje: perhehoito vastauksena ikääntyvien
yksinäisyyteen

-

Aurinkokartanon avoimet ovet: Raili Heiskanen ja Elli Rönkkö
osallistuivat

-

vammaisneuvostopäivä Oulussa 2.2.2017:Eino Piippo,
Kaarina Ruuska ja Anna-Liisa Tarvainen osallistuivat
tapahtumaan

-

toimintasuunnitelmaan lisättiin vammaispoliittisen ohjelman
päivitys

Huhtikuun kokous 19.4.2017
Vieraana hanketyöntekijä Satu Peltonen Kylät sydämellä
hankkeesta
Puheenjohtaja Raili Heiskasen palaute Pohjois-Savon
ikäihmisten valtuuskunnan kokouksesta 31.3.2017
Tiedoksiannot
-

Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle

-

Ota Sote haltuun-kiertue

-

Vane:n tiedote

-

Kuopion kaupunginorkesterin Lentävä matto-konsertti
kehitysvammaisille 4.5.2017

Muut asiat
-

keskusteltiin kuntavaaleista

-

keskusteltiin esteettömyydestä julkisissa tiloissa ja
neuvosto päätti tehdä aloitteen yleisestä esteettömyydestä

Toukokuun kokous 24.5.2017
Vieraana Vieremän kunnan rakennustarkastaja Petri Komulainen
Ehdotukset edustajista uuteen vanhus- ja vammaisneuvostoon

Tiedoksiannot
-

Vanhusten viikon tapahtumat

-

koulutuspäivä neuvostotoimintaan 18.8.2017 Kiuruvedellä

Muut asiat
-

Anna-Liisa Tarvainen kertoi Vieremän vammaisten lasten
asumis- ja tilapäishoitoyksikkö Kuunsirpin toiminnasta.
Neuvosto päätti tutustua kyseiseen paikkaan

-

puheenjohtaja Raili Heiskanen kommentoi Vieremän uutta
palveluopasta

Elokuun kokous 30.8.2017
Uuden vanhus- ja vammaisneuvoston ensimmäinen kokous
Puheenjohtajan valinta
Varapuheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Raili Heiskanen ja varapuheenjohtajaksi
Risto Pyykkönen
Muut asiat
Palaute 18.8.2017 järjestetystä koulutuksesta Kiuruvedellä.
Koulutuksessa olivat mukana Eino Piippo, Risto Pyykkönen, AnnaLiisa Tarvainen, Aili Hukkanen, Pekka Partanen, Marja - Leena
Juntunen ja Seppo Rönkkö. Keskusteltiin tilaisuuden sisällöstä
Keskusteltiin sihteerin tehtävänkuvasta
Risto Pyykkönen antoi palautteen 22.8.2017 olleesta Asukkaiden
maakunta seminaarista Kuopion Iso-Valkeisessa.
Keskusteltiin kehitysvammaisten päivätoiminnan
henkilöstöresurssista.
Keskusteltiin vanhusten viikon ohjelmasta
Seuraavassa kokouksessa päätettiin mennä tutustumaan
kehitysvammaisten lasten asumis- ja tilapäishoitoyksikkö
Kuunsirppiin.
Kokoukseen osallistui hanketyöntekijä Satu Peltonen Kylät
sydämellä hankkeesta.
Tiedoksiannot
-Sotkanhelmen sisäilmatiedote.
-Kysely oikeuksien toteutumisesta vammaisen ihmisen arjessa.
-Invalidiliiton sotekiertue Kuopiossa 24.9.2017.
-Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen
kehittämisessä- seminaari
- Kutsu Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros PohjoisSavossa 6.9.2017
- Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi työ
- Vanhusten viikon, viikko 40, tapahtumat
Osallistujille jaettiin kooste Vanhuspalvelulaista: Mitä se on ja mitä

se ei ole. Mitä sille pitää kunnissa tehdä?
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli Ylä- Savon Sote
kuntayhtymän edustajan osallistumisesta neuvoston kokoukseen ja
päätti pyytää kuntayhtymää nimeämään edustajan Vieremän
vanhus- ja vammaisneuvostoon

Lokakuun kokous 12.10.2017
Vieremän vammaispoliittisen ohjelman esittely
Jenni Koho esitteli Vieremän vammaispoliittista ohjelmaa
Ohjelman sisällöstä keskusteltiin ja siihen tehtiin lisäyksiä.
Ehdotukset perintörahan käytöstä vanhusten virkistystoimintaan ja
kotona asumisen tukemiseen
Perintörahan käyttökohteista keskusteltiin. Ehdotuksista
keskustellaan neuvoston jäsenten omissa järjestöissä ja neuvosto
tekee ehdotuksen käyttökohteesta seuraavassa kokouksessa
Muut asiat
Vanhus- ja vammaisneuvoston esite on päivitettävä. Neuvoston
jäsenet tutustuvat nykyiseen esitteeseen joka on nähtävillä kunnan
nettisivuilla.
Valinnanvapauslaki tulee lausunnolle kuntiin marraskuun lopussa
Neuvosto ottaa Vieremän kunnan ikääntyneen väestön
hyvinvointiohjelman 2017-2019 kokousten esityslistalle keskustelua
ja seurantaa varten.
Neuvosto keskusteli Huvitorpan käytöstä. Neuvosto päätti tehdä
Vieremän kunnanhallitukselle aloitteen luiskan rakentamiseksi

Marraskuun kokous 14.11.2017
Ehdotukset perintörahan käytöstä vanhusten virkistystoimintaan ja
kotona asumisen tukemiseen
Perintörahan käyttökohteista keskusteltiin.
Vanhus- ja vammaisneuvosto ehdottaa että perintörahaa
käytettäisiin taajaman ulkopuolella asuvien vanhusten
kuljetusmahdollisuuksien parantamiseen
Vanhus- ja vammaisneuvoston uusi esite
Neuvoston esite päivitetään. Uudesta neuvostosta otettiin
valokuva, julkaistu MIILUSSA 29.11.2017
Vieremän kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma 20172019
Muut asiat
Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 käytiin läpi ja päivitettiin
Suomi 100 vuotta; asiasta ja eri tapahtumista keskusteltiin
Puheenjohtaja luki Ylä- Savon piirin eläkeliiton syyskokouksen
kannanoton ”Kunta houkuttelevaksi myös ikäihmisille”
Vieremän järjestöillasta 7.11.2017, kooste.
Jäsenille jaettiin VoimaSanomat: ikäihmisten liikkumisen ja mielen
hyvinvoinnin lehti
Tiedoksiannot

- Tiedote ikäihmisten virkistystoiminnasta, tiedote on jaettu
sähköpostilla jäsenille
-Vanhus- ja vammaisneuvostolle esiteltiin edellisessä kokouksessa
12.10.2017 Vieremän vammaispoliittisen ohjelman (VAMPO)
luonnos. Neuvosto keskusteli ohjelman sisällöstä ja siihen tehtiin
lisäyksiä. Neuvosto antoi lausunnon ohjelmasta.

TALOUS

Kunta varaa talousarviossa vuosittain määrärahan vanhus- ja
vammaisneuvoston jäsenten kokouspalkkioihin.
Kokouspalkkioiden maksamisessa noudatetaan kunnan
luottamushenkilöiden palkkiosääntöä. Lisäksi kunta varaa
määrärahan vanhusneuvoston jäsenten koulutuksiin. Päätökset
määrärahan käytöstä tekee kunnansihteeri tai kunnanjohtaja
vanhusneuvoston esityksestä.
Kunta osoittaa vanhus- ja vammaisneuvostolle kokoustilat
maksutta käyttöön.

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON YHTEYSTIEDOT V. 2018
Vanhusneuvoston jäsen
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Varajäsen

Raili Heiskanen puh.joht., Vieremän Eläkeliitto ry
Reetuntie 8
74200 Vieremä
puh. 040 – 740 5328
raili.m.heiskanen@gmail.com

Seppo Rönkkö
Kanervapolku 5
74200 Vieremä
puh. 040 – 732 4222
seppo.ronkko49@pp.inet.fi

Eino Piippo Vammaisten edustaja
Riutantie 12
74200 Vieremä
puh. 044 – 278 6057
eino.piippo@luukku.com

Pekka Partanen
Alentie 4 A 2
74200 Vieremä
puh 0500- 572424
pekka.partanen6@gmail.com
Risto Räisänen
Ouluntie 2293
74200 Vieremä
puh. 040 – 096 8506

Martti Vidgren Vieremän Rintamaveteraanit ry
Pyöreentie 34
74270 KAUPPILANMÄKI
puh. 040 – 504 3235
marttividgren@gmail.com

Martti Kämäräinen
Ahdintie 4 as 4
74200 VIEREMÄ
puh. 040 -488 3053

Risto Pyykkönen Vieremän Eläkeläiset ry
Kyrönniementie 35 A varapj.
74200 Vieremä
puh. 040 – 709 0357
risto.pyykkonen@pp1.inet.fi

Esko Martikainen
Puistorinne 10
74200 Vieremä
017 – 714 558

Anna-Liisa Tarvainen
Kulmatie 6
74200 Vieremä
Puh. 040 – 577 8224
posti.annukka@gmail.com

Erkki Heikkinen
Juortintie 8
74200 Vieremä
040-5405343
heikkinenerkki1@gmail.com

Aili Hukkanen
Ameriikantie 242
74200 Vieremä
puh 044-3130348
ailihukkanen@gmail.com

Marja-Leena Juntunen
Valkeiskyläntie 466
74200 Vieremä
puh 040-0674533
malla.juntunen@live.com

Heikki Kononen Kunnan luottamushenkilöjäsen
Konolanmäentie 37
74590 Kurenpolvi
puh. 050 – 3259408
kononen.heikki@gmail.com

Veikko Heikkinen
Puistorinne 43 A 2
74200 Vieremä
puh. 044-2733285
Veikko.Heikkinen.luottamustoimi
@vierema.fi
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VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON
TOIMINTASÄÄNTÖ

Kunnanhallitus 27.6.2016 § 148

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö
Vanhus- ja vammaisneuvosto on Vieremän kunnan, viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
henkilöiden, kunnan alueella toimivien eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten ja vammaisten
parissa toimivien lakisääteinen ja pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Toiminta perustuu lakiin (980/2012) ikääntyneen
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki 11 §),
vammaispalvelulain (3.4.1987/380) 13 § sekä kuntalakiin (27-28 §).

1. Toiminta-ajatus
Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää ikäihmisten ja vammaisten hyvinvointia
lisäämällä vuorovaikutusta ikääntyneiden ja vammaisten keskuudessa, olemalla kahdensuuntainen
tiedonvälitys- ja keskustelukanava ikääntyvän väestön sekä vammaisten asioita suunniteltaessa,
käsiteltäessä ja päätettäessä paikallisesti tai seudullisesti sekä pitämällä esillä ikääntyvän väestön ja
vammaisten näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä
väestöä ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa.

2. Tehtävät
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten sekä
eläkeläis-, vanhustyö- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten ja vammaisten
osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
Vanhus- ja vammaisneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten ja vammaisten selviytymistä eri
toiminnoissa, kuten asumisessa, liikenteessä, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuurija vapaa-ajan toiminnoissa.
Vanhus- ja vammaisneuvosto seuraa ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa
erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden
saatavuuden parantamiseksi.
Vanhus- ja vammaisneuvosto vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset
tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on omalla toiminnallaan edistää kunnan väestön, erityisesti
ikääntyneiden ja vammaisten omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä sekä terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä.
Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viran-omaisille
ja muille tahoille ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muita vanhus- ja
vammaisneuvoston toimialaan liittyviä tehtäviä.
Vanhus- ja vammaisneuvosto valmistelee vuosittain toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.

3. Kokoonpano
Vanhus- ja vammaisneuvostoon kuuluu enintään 10 varsinaista jäsentä, jotka kunnanhallitus nimeää
eläkeläis- ja/tai vammaisjärjestöjen ja muiden ikääntyneitä/vammaisia edustavien järjestöjen esityksestä.
Lisäksi kullekin jäsenelle nimetään varajäsen.

Varsinaisten jäsenten lisäksi kunnanhallitus nimeää kunnan edustajiksi vanhus- ja vammaisneuvostoon
1 henkilön ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1-2 vanhus- ja/tai vammaistyöhön osallistuvaa viranhaltijaa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto voi myös pyytää kunnan ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän edustajia
kokouksiinsa asiantuntijajäseninä tarpeen mukaan.

4. Toimintakausi
Vanhus- ja vammaisneuvoston toimikausi on valtuustokausi (4 vuotta).

5. Puheenjohtaja ja sihteeri
Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuustokaudeksi kerrallaan.
Puheenjohtajan tehtävänä on kokouksen koollekutsuminen ja käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelu
yhdessä sihteerin kanssa. Puheenjohtaja edustaa vanhus- ja vammaisneuvostoa kunnan päättäviin
elimiin ja toimii yhdyshenkilönä eri instansseihin.
Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän nimeämä henkilö.
Sihteerin tehtävät ovat esityslistan koostaminen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa sekä
esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelu ja jakelu.

6. Kokoukset
Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Neuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta 7 päivää ennen kokousta.
Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja tarkistetaan
seuraavassa kokouksessa.
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksiin voidaan kutsua eri alojen asiantuntijoita.
Neuvoston allekirjoitetut ja tarkastetut kokouspöytäkirjat lähetetään tiedoksi
kunnanhallitukselle ja toimitetaan nähtäville kirjaamon kautta kunnan Internet-sivuille.

Vieremän

7. Talous
Kunta varaa talousarviossa vuosittain määrärahan vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten
kokouspalkkioihin. Kokouspalkkioiden maksamisessa noudatetaan kunnan luottamushenkilöiden
palkkiosääntöä. Lisäksi kunta varaa määrärahan vanhusneuvoston jäsenten koulutuksiin. Päätökset
määrärahan käytöstä tekee kunnansihteeri tai kunnanjohtaja vanhusneuvoston esityksestä.
Kunta osoittaa vanhus- ja vammaisneuvostolle kokoustilat maksutta käyttöön.

Toimintasäännön hyväksyminen

Tämän toimintasäännön hyväksyy kunnanhallitus.
Toimintasääntö on käsitelty vanhusneuvostossa 9.6.2016
Hyväksytty Vieremän kunnanhallituksessa 27.6.2016 § 148.

