
  Kajaanin Keskusta 
 
 

Kajaanin keskustan LIVE-TV to 12.5.2021 klo 18.00 – 19.30 

Illan teemana ELÄKELÄISET 

 
Ohjeita: 

• Vastauspuheenvuorojen kesto max. 2 minuuttia per kysymys.  

• Varautukaa siihen, että lisäkysymyksiä saattaa syntyä improvisoiden. 

• Kaikki paikalla klo 17.00. Käymme läpi, kuinka toimitaan. 

 
Osallistujat: 

Asiantuntijat: 
Markus Lohi, kansanedustaja, keskustan vpj. (etänä) 
 
 
Kuntavaaliehdokkaat: (studiossa) 
Markku Nyman, lääkäri, eläkeläinen 
Tuula Virkkunen, asiakasohjaaja, sosionomi (AMK) 
Eeva Roivainen, sairaanhoitaja, eläkeläinen 
Arto Okkonen, yrittäjä, hallitusammattilainen 
Voitto Määttä, paikallispäällikkö, eläkeläinen (sit.) 
 
 
Juontajina: 

Veli-Matti Karppinen ja Jaana Salo 

 

LÄHETYS 

18.00  Aloitus 

• Toivotetaan katsojat tervetulleeksi, juontajien esittely 

• Johdatus aiheeseen, vieraiden ja ehdokkaiden esittely 

 

18.10  Asiantuntijan puheenvuoro 

Markus Lohi pitää n. 10 minuutin puheenvuoron. 

Ehdokkaat (ja juontajat) voivat esittää puheenvuoron jälkeen kysymyksiä. 

 

18.45  Alkaa kajaanilaisten ehdokkaiden osuus 

Kertokaa lyhesti itsestänne ja vaaliteemoistanne (2 min./ehdokas) 

 

 



  Kajaanin Keskusta 
 
19.00  Kysymyksiä ehdokkaille 

Ehdokkaat vastaavat ehdokkaiden lähettämiin tai alle listattuihin varakysymyksiin sen 

mukaan, mistä on omaa osaamista tai mitkä kysymykset koskettavat omia teemoja. 

Voidaan jättää kysymättä sellaisia, jotka tulevat käsiteltyä jo asiantuntijan puheenvuoron 

yhteydessä. Välttämättä kaikkia kysymyksiä ei ehditä käydä läpi. Jos asiantuntija on yhä 

paikalla, hän voivat osallistua keskusteluun ja hänelle voi myös esittää kysymyksiä. 

 

Ehdokkaiden toivomia kysymyksiä esitetään ensin, mikäli niitä tulee!  

  Alla ehdotuksia keskustelun aiheiksi ja kysymyksiksi.  

 

• Mitä tarkoittaa arvokas vanhuus?  

Riittävästi käsipareja hoitamassa, läsnäoloa ja ihmissuhteita, maistuvaa ruokaa, ulkoilua, 

mahdollisuus harrastaa ja elää persoonallista, oman näköistä elämää, valinnanvapautta… 

Mitkä asiat ovat tärkeimpiä ja onko niitä mahdollista saavuttaa? 

 

• Kotona pidempään vai palveluasumisen pariin nopeammin?  

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja ovat tuettu asuminen, palveluasuminen ja 

tehostettu palveluasuminen. Mihin suuntaan ikäihmisten asumispalveluja tulisi kehittää 

tulevaisuudessa?  

 

• Korona ja vastaavat haasteet tulevaisuudessa – mitä on opittu tästä? 

Onko korona lisännyt yksinäisyyttä ja syrjäytymistä? Olisiko jotain voitu tehdä paremmin? 

Olisiko digitaalisuutta voitu hyödyntää tehokkaammin?  

 

• Vapaa-aika 

Kuinka edistetään ikäihmisten aktiivisuutta, hyvinvointia ja harrastustoimintaa? Mikä on 

järjestötoiminnan ja kolmannen sektorin rooli, ja kuinka niitä tuetaan? 

 

• Koko Kajaani vahvuusalueena – mitä ajatuksia tavoite herättää? 

Koko Kajaani vahvuusalueena – eläkeläisten ja ikäihmisten näkökulmasta? 

 

• Mitkä ovat tärkeimpiä kehittämiskohteita Kajaanissa eläkeläisten näkökulmasta? 

 

• Mitkä asiat ovat hyvin 

Mitkä ovat Kajaanin vahvuuksia eläkeläisten näkökulmasta?  

 

19.25  Juontajien yhteenveto 

 

19.30  Tilaisuus päättyy 


