
 

   Pöytäkirja  
 

2/2022  

Vanhusneuvosto   5.10.2022 

Kainuun hyvinvointialueen valmistelukanslia   Verkkolaskutusosoite: 
    Kainuun hyvinvointialue 0037322133187000 

Sotkamontie 13, 87300 Kajaani   Operaattoritunnus: 003703575029, välittäjä: CGI Suomi Oy 
kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi   tai Kainuun hyvinvointialue, PL 401, 87070 Kainuu  
    Y-tunnus: 3221331–8 

 
 

Aika:  Keskiviikko 5.10.2022 klo 10.00–11.19 
Paikka:  Kainuun uusi sairaala, 4. krs, luentosali 2, Sotkamontie 13, Kajaani 
 
Kutsutut/osallistujat: 
 
Jäsenet    Varajäsenet 
 
Aluehallitus: Markku Oikarinen x  
Hyrynsalmi: Esko Heikkinen x Maarit Oikarinen 
Kajaani: Antero Kyllönen, pj. x Timo Hurskainen 
Kajaani: Mikko Pesonen  x Esa Anttonen 
Kuhmo: Maija Inget  - Eila Kyllönen x 
Paltamo: Terttu Karjalainen x Arja Jauhiainen 
Puolanka: Taina Paulomäki x Yrjö Heikkinen 
Ristijärvi: Raija Sievänen x Martti Romppainen 
Sotkamo: Tuula Rossi-Määttä, vpj. x Reijo Huovinen 
Suomussalmi: Matti Kotola -  Marja-Liisa Holappa x 
Eveliina Härkönen, sihteeri x 
Heli Polvinen, sihteeri  x 
 
Asialista 
 
§ 1. Kokouksen aloitus ja osallistujien toteaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osallistujat. Sihteeri Eveliina Härkönen esittäytyi. 
 
§ 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
§ 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Terttu Karjalainen ja Esko Heikkinen. 
Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat valitaan jatkossa esityslistassa olevien jäsenten 
mukaisessa kiertävässä järjestyksessä. Lisätään jatkossa ehdotus pöytäkirjantarkastajista 
esityslistalle.  
 
§ 4. Asialistan hyväksyminen 
 
Asialista hyväksyttiin muuttamalla pykälän 6 otsikko: ”Vammaisneuvoston toiminnan…” 
tilalle ”Vanhusneuvoston toiminnan…” 
 
§ 5. Edustajien valinta aluevaltuustoon 
 
Vanhusneuvoston edustajaksi aluevaltuustoon valittiin puheenjohtaja Antero Kyllönen ja 
varajäseneksi varapuheenjohtaja Tuula Rossi-Määttä. 
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§ 6. Vanhusneuvoston toiminnan käynnistymiseen liittyvät asiat 
 
Toimintasuunnitelma laatiminen 
 
Keskusteltiin toimintasuunnitelman sisällöstä. Puheenjohtaja ja sihteeri työstävät suunnitelman 
toimintasäännön pohjalta, joka käydään läpi seuraavassa kokouksessa. 
 
Talousarvion laatiminen 
 
Vaikuttamistoimielinten budjetti ei ole tiedossa, käytössä olevat varat selviävät myöhemmin 
vaikuttamistoimielimille. Puheenjohtaja ja sihteeri laativat talousarvion vuodelle 2023 käydyn 
keskustelun pohjalta (n. 20 000 e) ja talousarvio käydään läpi seuraavassa kokouksessa. Sihteeri 
lähettää kutsun seuraavaan kokoukseen talousjohtaja Eija Immoselle ja talouspäällikkö Piia 
Rissaselle kertomaan talousasioista. 
 
Osallistuminen hyvinvointialueen toimintaan 

 
Käydään läpi seuraavassa kokouksessa, pohjana toimintasääntö. 

§ 7. Ajankohtaiset asiat 
 
Palvelut tukenasi - hankkeen ohjausryhmään on edellisessä kokouksessa valittu 3 henkilöä sekä 
varajäsen. Puheenjohtajalle on esitetty pyyntö muuttaa henkilömäärä kahteen varsinaiseen 
jäseneen. 

 
Ohjausryhmän jäseniksi esitetään Raija Sievästä ja Matti Kotolaa, yleisiksi varajäseniksi esitetään 
Mikko Pesosta ja Taina Paulomäkeä. Varsinainen jäsen huolehtii varajäsenen kutsumisesta, mikäli 
on itse estynyt osallistumaan kokoukseen. Puheenjohtaja ilmoittaa esityksen hankkeen 
ohjausryhmälle. 
 
§ 8. Tulevat kokoukset 
 
Seuraava kokous tiistaina 8.11.2022 klo 10–13, paikkana Uusi sairaala, Neuvottelu 2, 4. krs., 
Sotkamontie 13 Kajaani 
 

− Kutsu välitetään Kainuun soten viestintäpäällikkö Terho Pekkalalle, talousjohtaja Eija 
Immoselle, talouspäällikkö Piia Rissaselle, Ikäihmisten palveluiden uudelle 
toimialuejohtajalle Kaisa-Mari Käyhkölle sekä suunnittelija Tarja Suomalaiselle. 

 
Varapäivä kokoukselle tiistai 15.11.2022 klo 10. 
 
§ 9. Muut mahdolliset asiat 
 

− Raija Sieväsen vahvistus Ristijärven edustajuudesta vanhusneuvostossa. 
Liite 1: Ote pöytäkirjasta. 

 

− HaiPron esittely seuraavassa kokouksessa. 

https://palveluttukenasihanke.wordpress.com/
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− Ikäihmisten toimialuejohtaja aloittaa virassaan marraskuun alussa, esittäytymiskutsu 
lähetetään seuraavaan kokoukseen. 

 

− Vanhusneuvoston kuvaus ja esittely mm. mediaa varten, kutsu viestintäpäällikölle 
lähetetään seuraavaan kokoukseen. 

 

− Toiveena sosiaalipuolelle vaikuttaminen 
 

• Sosiaalipuolen asiantuntijan lyhyt info myöhempään ajankohtaan 

• Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteisfoorumi koskien ikäihmisten palveluja 
 

− Mietintään, mikä on vanhusneuvoston toimintamuoto, verrataan toisia hyvinvointialueita 
 

• Kainuussa ikäihmisten palvelut tärkeitä 

• Yksilötason panostus itseensä kustannuksien vähentämiseksi 

• 2.11.2022 puheenjohtaja Helsingissä vanhusneuvoston päivillä, mahdollisuus 
osallistua myös etänä, kuntiin tullut tiedoksi 

 

− Keskusteltiin kuntien tarjoamista liikuntapalveluista ikäihmisille 
 

• Paltamo: ilmainen kuntosali kuntalaisille, myös muuta toimintaa 

• Hyrynsalmi: kunta tukee liikuntaa erilaisin alennushinnoin, yli 70-vuotiaille ilmainen 
kuntosali, järjestöt mukana toiminnassa 

• Kuhmo: liikuntapassi käytössä, kaupungin liikuntatilat maksuttomia 

• Suomussalmi: kunta tukee liikuntaa erilaisin alennushinnoin 

• Ristijärvi: ilmainen kuntosali, eläkeyhdistyksellä ilmainen liikuntaryhmä, 
liikunnanohjausta pientä maksua vastaan 

• Kajaani: kunnallisesitys maksuttomista ja ajoitetuista kuntosali ja uimahallivuoroista, 
tällä hetkellä ei maksutonta liikuntatarjontaa 

• Puolanka: maksutonta ajoitettua liikuntatarjontaa eri järjestöille viitenä päivänä 
viikossa 

• Sotkamo: maksutonta ajoitettua liikuntatarjontaa, kunnalle myös aloite tehty 
  

Aloite valtuustolle maksuttomista liikuntapalveluista jokaisessa kunnassa, omaehtoisen 
liikunnan avulla säästöjä kustannuksiin. 

 

− Palvelut tukenasi -hankkeen esitys Teams-etäyhteydellä 11.10.2022 klo 17, hankkeen 
verkkosivuilla linkki, omiin verkostoihin asia tiedoksi. 

− Aikaisemman kokouksen pöytäkirjan läpikäynti kokouksen yhteydessä. 

− Jäsenien selvitys kunnista vanhusneuvostolle keskeisistä asioista läpikäytäväksi 
seuraavaan kokoukseen. 
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§ 10. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.19. 

 

 

Antero Kyllönen   

puheenjohtaja   

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 

 

 

Terttu Karjalainen   Esko Heikkinen 


