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I YLEISTÄ 
 
 

Kulunut vuosi oli vanhusneuvoston kuudes toimintavuosi. 1.7.2014 voimaan tulleen vanhus-
palvelulain mukaisesti Kuhmoon asetettiin vanhusneuvosto. Ensimmäinen kokous pidettiin 
loppuvuonna 2013.  
 
Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-
veluista eli niin sanotun vanhuspalvelulain tarkoituksena on muun muassa parantaa ikäänty-
neen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja 
tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Vanhusneuvosto on otettava mukaan em. 
suunnitelmien valmisteluun ja arviointiin. 
 
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan 
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön 
hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen, elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen, päivittäi-
sistä toiminnoista suoriutumiseen ja ikääntyneen väestön tarvitsemiin palveluihin. Ikäänty-
neiden asemasta ei saa päättää ilman vanhusneuvoston aitoa myötävaikutusta. 
 
Vanhusneuvosto toimii vanhusten suorana osallistumisen ja vaikuttamisen kanavana. 
Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa asi-
oissa. Neuvoston tehtäviin kuuluu myös ikäihmisten aktivointi oman elämänsä hallintaan ja 
vireyteen mahdollisimman pitkään. Vanhusneuvosto seuraa, kuinka sosiaali- ja terveysminis-
teriön ”Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus” toteutuu Kuhmossa. 
 

 
2. HALLINTO 
 

Vanhusneuvosto on pitänyt vuoden 2019 aikana seitsemän kokousta. 
 
Vanhusneuvostoon on kuulunut kaksitoista varsinaista jäsentä, joista kahdeksalla on ollut 
varajäsen. Neuvostossa ovat olleet edustettuina kaikki Kuhmon eläkeläisjärjestöt, Kainuun 
sote -kuntayhtymä, Kuhmon vammaisjärjestöt sekä seurakunta. Lisäksi vanhusneuvostossa 
on ollut kaksi edustajaa kaupunginhallituksesta ja sihteeri hallintopalveluista. 

 
Vanhusneuvoston puheenjohtajana oli Ritva Pääkkönen, varapuheenjohtajana Aimo Terva-
mäki ja sihteerinä Raija Kilponen. 
 
Vanhusneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat on nähtävillä Kuhmon kaupungin internetsivuilla: 
www.kuhmo.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja esityslistat. Vanhusneuvoston oma esittely-
sivu on Muut vaikuttamistoimielimet-sivulla. Internetissä on mahdollisuus palautteen ja 
aloitteen tekemiseen, myös kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa https://www.kuntalais-
aloite.fi/fi/kunta/kuhmo sekä Tarinatuvalla, Rajakatu 48-52 palautelaatikko. 
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3. VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO  1.1. - 31.12.2019 
 
  Jäsen Varajäsen                   
 Ritva Pääkkönen pj.   kaupunginhallitus 
 Aimo Tervamäki vpj.   kaupunginhallitus 
 Saara Aho  Aino Heikkinen Kuhmon senioripiiri 
 Eine Karvonen  Leila Heikkinen Kuhmon vammaisjärjestöt 
 Jouni Kilpeläinen 17.9. alk. Erkki Heikkinen  Kuhmon vammaisjärjestöt  

Seija Kärnä  Aila Immonen Kainuun sote -kuntayhtymä 
 Raili Tervo  Eino Määttä  Kuhmon eläkeläiset ry  
 Anne Malinen Tauno Harinen Kuhmon evl. seurakunta 
 Martti Niskanen Tauno Toivanen Oikeutta eläkeläisille 
 Juhani Pieniniemi Laini Kampman Kuhmon eläkkeensaajat ry     
 Jorma Piirainen Elvi Ronkainen Kuhmon senioriopettajat ry 
 Eila Kyllönen  Mauri Kuula  Eläkeliiton Kuhmon yhdistys ry 
 Raija Kilponen   Kuhmon kaupunki, sihteeri 
 
 
 
4. TOIMINTA 

 

1. Hyväksyttiin vanhusneuvoston vuoden 2018 toimintakertomus. 

2. Vanhusneuvosto järjesti Ikäihmisten kevätpäivän. Se pidettiin Kuhmo-talolla 11.4.2019 
teemalla: Mielen hyvinvointi. Aiheesta oli paneelikeskustelu, jossa johdanto, Juhani Pieni-
niemi, vanhusneuvoston jäsen. Osallistujina: pj. Ritva Pääkkönen, Eila Kyllönen Eläkelii-
ton Kuhmon yhdistys; Raili Tervo Kuhmon Eläkeläiset ry; Elina Pyykkönen Tornikamari 
ja psykologi Aatos Karppinen paneelin pj. 

Luennot: ”Ikäihmisen hyvinvointi” psykologi Aatos Karppinen; Kainuun Soten tarjoamat 
vanhuspalvelut kuhmolaisille ikäihmisille, asiakasohjaaja Tarja Suutari; Seurakunnan lä-
himmäispalvelu, diakonissa Anu Haverinen ja asuntojen korjausavustukset, rakennustar-
kastaja Harri Piirainen, Kuhmon kaupunki. 

Aulassa toimintaansa esittelivät evl. srk., Kuhmon Kotiseutuyhdistys ry. Hannu Huotari, 
Sydänyhdistys ry. Topi Mikkola ja Kuhmon Kuuloyhdistys ry. Eine Karvonen. Tilaisuu-
dessa tarjottiin maksuton ohrapuuro. Ikäihmisiä osallistui n. 300 henkilöä. Tapahtuman 
luennot lähetettiin suorana verkkoon ja tallennettiin Kuhmon kaupungin YouTube-kana-
valle. 

3. Kainuun vanhus- ja vammaisneuvostojen yhteistapaaminen pidettiin Kuhmossa 
12.6.2019, johon kutsuttiin Kainuun vanhus- ja vammaisneuvostojen puheenjohtajat ja 
varapuheenjohtajat. Aluksi Tuupalan puukoulua esitteli kuljetussuunnittelija, kaup. valt. I 
varapj. Antti Komulainen. Sen jälkeen tarjottiin lounas koulun ruokasalissa. Varsinainen 
kokous pidettiin Pajakka-salissa Kuhmo-talolla, jossa Kuhmon vanhusneuvosto ja Kai-
nuun muut vanhusneuvostot kertoivat toiminnastaan. Paikalla oli 21 hlöä. Hyvin onnis-
tunut vierailu päätettiin kuhmolaisten nuorten kesämuusikkojen kahvikonserttiin Kahvila 
Juttuassa. 

4. Vanhusneuvosto valitsi edustajakseen hyvinvointijohtoryhmään pj. Ritva Pääkkösen ja 
hänen varaedustajakseen varapj Aimo Tervamäen 12.8. alkaen tehtävänä mm. hyvinvoin-
tikertomuksen valmisteluun osallistuminen. Hyvinvointijohtoryhmän vanhustyöryhmän 
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muistion pohjalta vanhusneuvosto valitsi tavoitteet kirjattavaksi hyvinvointikertomuk-
seen. 

5. Vanhusneuvoston toimialueeseen liitetiin vammaisneuvosto (kaupunginhallitus 
17.9.2019 § 232), jonka jälkeen vammaisten asioita edustamaan neuvostoon tuli Jouni 
Kilpeläinen, varalla Erkki Heikkinen. 

6. Vanhustenviikon ohjelmaa 6. - 13.10.2019 ”Varaudu vanhuuteen” järjestivät Kuhmon 
ev.lut.srk., vanhuspalvelut Kuhmon kotihoito, ja Kainuun Sote. Ohjelmassa oli liikuntaa, 
viikkomessu ja Soten tiedotustilaisuus kotiin vietävistä palveluista valtuustosalissa. Van-
husneuvosto julkaisi kootun ilmoituksen tapahtumista. Viikon tilaisuuksiin osallistui 192 
henkilöä. 

 

7. Kuhmon vanhusneuvosto vieraili Hietaperän kyläyhdistys ry:n vieraana Syväjärvellä 5.11. 

kuulemassa Hietaperän kyläläisten tarpeita ja kuulumisia.   

8. Paikallislehti Kuhmolainen, toimittaja Antero Komulainen, teki vanhusneuvoston aloit-
teesta jutun 5.12.2019: "Lumitöihin löytyy tarvittaessa apua". 

9. Vanhusneuvostolle hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. 
 

 
5. TILAISUUKSIIN JA KOULUTUKSIIN OSALLISTUMINEN 
 

 
27.2. maakunnallisen vanhusneuvoston tilanne. Kajaanin vanhusneuvosto kutsui Kainuun 
vanhusneuvostot kokoukseensa. Kuhmosta paikalla oli vanhusneuvoston puheenjohtaja 
Ritva Pääkkönen. 
 
   
15.5. Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhus- ja vammaisneuvosto-
jen ja Soten edustajien yhteistyökokous Kajaani. Kuhmosta kokoukseen osallistuivat pj. 
Ritva Pääkkönen ja jäsen Eine Karvonen. 
 
 
6.11. Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhus- ja vammaisneuvosto-
jen ja Soten edustajien yhteistyökokous oli Kajaanissa 6.11.2019. Kuhmosta siihen osallistui-
vat jäsenet Jouni Kilpeläinen ja Jorma Piirainen.  
 


