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Kontiolahden kunta
Keskuskatu 8
81100 Kontiolahti
Eläkeläisneuvosto

Toimintakertomus, eläkeläisneuvosto v. 2018
Kontiolahden kunnan eläkeläisneuvoston toiminta on perustunut neuvoston
kokouksessa 22.11.2017 hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan joka on annettu
tiedoksi kunnanhallitukselle.
Eri järjestöjen edustajista koostuva Kontiolahden eläkeläisneuvosto on kokoontunut
vuoden 2018 aikana kuusi kertaa. 24.1.2018, 14.3.2018, 2.5.2018, 29.08.2018,
3.10.2018 ja 7.11.2018. Pöytäkirjat ovat nähtävillä osoitteessa: www.kontiolahti.fi –
Päätöksenteko--- esityslistat ja pöytäkirjat
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varajäsen
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jäsen

Anna Järstä

varajäsen
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jäsen
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varajäsen

Lauri Sarkkinen

jäsen
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varajäsen

Leena Sarkkinen

jäsen
pj., vn.

Lauri Oksman

varajäsen
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jäsen

Keijo Rauhala

varajäsen

Tenho Kuronen

jäsen

Seppo Itälä

varajäsen

Väinö Kettunen

Eläkeläisneuvoston sihteerinä toimi Seija Örn ajalla kesäkuuhun 2018 saakka ja
tämän jälkeen hallintojohtaja Sakari Kela.
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Kooste toiminnasta v. 2018


Eläkeläisneuvoston kommentit kuntastrategiaan

Kontiolahden kunnan ”Mahdollistava kasvustrategia” -luonnos lähetettiin lausunnolle
vaikuttamistoimielimille. Eläkeläisneuvosto tutustui luonnokseen ja totesi, että esillä
oleva mahdollistava kasvustrategia on uusi ja innovatiivinen tapa tehdä
kuntastrategia. Eläkeläisneuvosto yhtyy esitettyihin visioihin ja tavoitteisiin. Kuitenkin
eläkeläiset ja vanhusväestö on kasvava voimavara kunnassamme. Siksi se on
aiheellista erikseenkin huomioida kasvustrategiassa.


Lakiasioita ikäihmisille arkijärjellä- tietoiltapäivä 11.4

Kontiolahden kunnan eläkeläisneuvosto järjesti tietoiltapäivän aiheella: Lakiasioita
ikäihmisille arkijärjellä. Tilaisuus oli suunnattu kontiolahtelaisille ikäihmisille sekä
heidän läheisilleen. Tilaisuuden sisältö: Mitä on edunvalvonta ja
edunvalvontavaltuutus? Ylitarkastaja Minna Soisalo, Itä-Suomen maistraatti,
Ikääntyvän potilaan itsemääräämisoikeudet ja hoitotahto. Hallintojohtaja (lakimies)
Sakari Kela Kontiolahden kunta.



Hoitokotivierailu: Eläkeläisneuvosto tutustui Esperi Hoivakoti Kontiolinnaan
15.3.2018. Yksikönjohtaja Eila Turunen esitteli yrityksen toimintaa. Hoivakoti
sijaitsee Kontioniemen entisen keuhkoparantolan tiloissa 1920- luvulla
rakennetussa rakennuksessa, jossa on toiminut aikaisemmin myös mm.
sotasairaala. Esperi hoitokoti Kontiolinna on toiminut Kontioniemessä vuodesta
2007 lähtien. Hoivakoti Kontiolinna tarjoaa ikäihmisille ympärivuorokautista
asumispalvelua sekä lyhytaikaista hoiva-asumista.
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Vierailu Pohjois-Karjalan Maakuntaliitossa 28.5.2018. Eläkeläisneuvosto
vieraili Pohjois-Karjalan Maakuntaliitossa hyvinvointi- ja osallisuusasiantuntija
Maarita Mannelinin vieraana. Tapaaminen järjestettiin yhteistyössä Joensuun
vanhusneuvoston kanssa. Keskustelun aiheena oli ajankohtaiset sote- asiat
sekä Maakunnallisen vanhusneuvoston valmistelutyö sekä
maakuntauudistuksen ajankohtaiset asiat.



AVOT- hankkeen vieraat

Eläkeläisneuvoston kokouksen (2.5.2018) aluksi kuultiin kehittämisasiantuntija Tuula
Kiviniemen ja AVOT- hankkeen projektipäällikkö Soile Syrjäläisen esitys siitä miten
ikäihmisten kotihoitoa kehitetään ja miten vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa
sekä mitä asioita ikäihmisten kotihoidon kehittämisen osalta on Kontiolahdella tehty ja
mitä se tarkoittaa kontiolahtelaisille ikäihmisille. Kyseessä on STM:n valtakunnallisen
I&O- Itä-Suomen kärkihanke Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla.
Toteuttajina Siun Sote ja Karelia AMK.
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Eläkeläisneuvosto kehittämässä ikääntyvien tietotekniikkataitoja

1. Tietotekniikkataitojen kehittäminen kylillä. Kulho.
Eläkeläisneuvosto päätti käynnistää kuntalaispalautteen pohjalta kylillä ikäihmisille
tarkoitettua tietotekniikkaopastusta. Kokeilu tapahtui Kulhossa ja toiminta
käynnistettiin kyläkokouksessa Kulhossa 17.1.2018.
Eläkeläisneuvoston järjestämissä keskustelutilaisuuksissa havaittiin ohjauksen tarve
tietokoneenkäytön ja sen palvelujen hyödyntämiseksi. Ohjaus sovittiin toteutuvan
Joen Severin vertaisohjaaja- toiminnan avulla ja yhteistyökumppaniksi valikoitui Joen
Severi. Joen Severin toiminta tapahtuu lähtökohtaisesti vapaaehtoispohjalta ja sen
tavoitteena on auttaa ikäihmisiä tietotekniikan perusvalmiuksien haltuun otossa, Ja
ideana on ”kun opitaan, niin autetaan sen jälkeen muita”. Lehmolainen vertaisohjaaja,
eläkeläisneuvoston jäsen Anja Kauppinen toimi Kulhon ohjaajana. Apuohjaajana ja
teknisenä asiantuntijana toimi vapaaehtoispohjalta nuori, vastavalmistunut
tietotekniikka-ammattilainen Teemu Koukku.
Ryhmämuotoinen vertaisohjaus toteutui kevätkaudella 2018 kahdelle ryhmälle á 10X
à 2,5 h, 7 hlö ja 7 hlö. Sisältö: tietojen hankinta internetistä, pakkipalvelut,
ajanvaraus esim. laboratoriopalvelut sekä Kelan palvelut ja OmaKanta. Opastus
älypuhelimen ja tabletin käytöstä. Lisäksi kaikille luotiin sähköpostit. Palaute: Taitojen
kehittyminen osalla kurssille osallistuneilla hyvä, osa ei ollut niin aktiivisia. Kuitenkin
kaikki kertoivat saaneensa monitahoista oppia ja uskallusta. Kiinnostus tietotekniikan
antamiin mahdollisuuksiin on herännyt. Kurssin vanhin, mies yli 90 v, hankki tabletin
ja älypuhelimen.

2. SenioriNettikioskitoiminta Kontiolahdessa
Eläkeläisneuvosto on aktiivisesti ollut mukana SenioriNettikioskitoiminnan
käynnistämisessä Kontiolahdessa. Keskeisinä yhteistyötahoina ovat olleet Joen Severi
sekä seutukirjaston kironkylän ja Lehmon kirjastot. Joen Severi on käynnistänyt
laajemminkin Pohjois-Karjalan alueella kirjastojen kanssa yhteistyön ikäihmisten
tietoteknisen osaamisen vahvistamiseksi. SenioriNettikioski tarjoaa ikäihmisille
mahdollisuuden tulla kysymään neuvontaa tietotekniikan (tietokoneiden, tablettien ja
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älypuhelimien) käyttöön. Toiminta on ajanvarauksetonta ja maksutonta, ja sitä
rahoittaa Veikkaus. Joen Severin toiminnan perusajatuksena on vertais- ja
vapaaehtoistoiminta, eli ikäihminen ohjaa toista ikäihmistä tietotekniikan käyttöön.
Toimintaa käynnistettiin nyt myös Kontiolahden kunnan alueella eläkeläisneuvoston
tukemana.
SenioriNettikioskitoiminta käynnistyi Älypuhelininfolla 18.4.2018. Käynnistämistä
jatkettiin 23.5.2018 toiminnan suunnittelupalaverissa yhdessä vapaaehtoisten
vertaisneuvojien kanssa.



Eläkeläisneuvoston toiminnan esittely Kontiolahtipäivässä 11.8.

Osallistuimme Kontiolahtipäivään 11.8.2018 yhdessä eri eläkeläisjärjestöjen- ja
Kontiolahden eläkeläisneuvoston kanssa. Teltalla jaettiin järjestöjen ja
eläkeläisneuvoston esitteitä, joissa kerrottu kuluvan vuoden toiminnasta ja tehtävien
jaosta, mehutarjoilu pienen makupalan kera. Vierailijoita teltalla kävi noin 110
henkilöä.
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Vanhusten viikon 6. – 10.2018 tapahtumat Kontiolahdella



Päätapahtumaa vietettiin Kirkonkylän alakoululla 10.10.
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Vuoden 2019 toimintasuunnitelman valmistelu

Eläkeläisneuvosto käsitteli tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa kokouksissaan
29.8., 3.10. ja 7.11. toimintasuunnitelma saatettiin kunnanhallitukselle tiedoksi.



Vanhustyön palkinnon perustaminen

Kunnanhallitus päätti 19.11.2018 perustaa eläkeläisneuvoston esityksestä
vanhustyön palkinnon. Palkinnosta päättäisi kunnanhallitus eläkeläisneuvoston
esityksestä. Palkinto voitaisiin myöntää yhdelle tai useammalle kontiolahtelaiselle
tai Kontiolahdessa toimivalle henkilölle, ryhmälle, yhdistykselle tai muulle
toimijalle. Palkinnon myöntämisen perusteena olisi aktiivinen ja esimerkillinen
toiminta ikäihmisten asioiden edistämisessä, saavutettu erinomainen taso tai
toiminnalla kunnan imagolle tuotettu positiivinen julkisuus. Palkinto julkistetaan
vanhustenviikon päätapahtumassa.

