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Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 3 / 2014
Aika:
Paikka:

to 24.04.2014 klo 12:00 – 14:30
Oulu 10, kokoushuone 142

Osallistujat: Antero Juntunen, puheenjohtaja
Matti Still
Oulu
Raimo Kemppainen
Oulu (saapui klo 12:29)
Ritva Tienari
Oulu
Ritva Mörönen
Oulu
Kyösti Kekkonen
Oulu
Aune Koistinaho
Oulu
Edvin Mattila
Haukipudas
Kaisa Väätäjä
Haukipudas
Pertti Veijonen
Kiiminki
Eila Siltanen
Oulunsalo
Teuvo Päkkilä
Yli-Ii
Jukka Lappalainen
Sitoutumattomat (poistui klo 13:23)
Seppo Matilainen
Sotaveteraanit
Markku Palosaari
Ev.-lut.srk
Maarit Niva
Hyvinvointipalvelut
Anna Sankala-Sivula
Konsernipalvelut/viestintä
Poissa:

Paula Häppäri
Veikko Kettunen
Risto Örling
Markku Kainulainen
Lempi Oinas
Arto Kouri
Anja Runtti
Hilkka Mikkilä
Kalevi Huovinen
Tuula Hautamäki

Oulu
Oulu (varajäsen)
Oulu
Oulu (varajäsen)
Kiiminki
Kiiminki
Kiiminki (varajäsen)
Sitoutumattomat
Sitoutumattomat (varajäsen)
Kuntalaisvaikuttaminen, yhteisötoiminta

Vierailijat: Tapio Siikaluoma, suunnittelupäällikkö, Katu- ja viherpalvelut, Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut.
Käsiteltiin:
§44 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi.
§45 Kirjataan läsnäolijat
Kirjattiin
§46 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§47 Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin pienin lisäyksin.
§48 Edellisen kokouksen 2 / 2014 hyväksyminen.
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Pöytäkirja on lähetty jäsenille sähköisesti hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
Tiedoksi: Työvaliokunnan muistiot 3 / 2014 ja 4 / 2014
§49 Lausuntopyyntö. Tapio Siikaluoma, suunnittelupäällikkö, Katu- ja viherpalvelut,
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Isokadun suunnittelu käynnissä. Kävelykadun osuus
laajenee, Hammarin-korttelin kaavaan liittyen alueelle on tulossa uusi ajoluiska. Arinan
kauppakeskuksen katettu katuosuus.
Isokadun ja Kauppurienkadun suunnittelu ja rakentaminen:
Suunnittelun lähtökohdat:
- keskusten maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelma 2020; kaupunginvaltuusto
26.11.2001 §133
- keskustan katuympäristön yleissuunnitelma 2003 ja tarkistus 2009-; tekninen lautakunta
1.9.2009 §427
- elinvoimainen kaupunkikeskusta – kaupunginvaltuusto 1.11.2010 §99
Katusuunnitteluun liittyvät hankkeet:
1. Rotuaarin peruskorjaus 2011- kadun pinnoite, valaistus, sulanapito
2. Kivisydän – rakenteilla ja valmistuu 2015
- mahdollistaa kävelykeskustan laajentamisen
3. Galleria- ja Kauppuri-korttelin kehittäminen-kauppakeskus Valkea rakenteilla ja valmistuu
2016
4. Hammar-korttelin kehittäminen, asemakaavan ehdotusvaiheessa
- ajoyhteys kellaripysäköintiin
Kesäkatu – Kauppurienkatu – Isokatu
- Kesäkatu on lämmin tila, se yhdistää Gallerian toiminnallisesti Kauppurikortteliin
- Kesäkadun käyttöperiaatteet hyväksyy kaupunginhallitus
- Kesäkatu on saavutettavissa molemmista päistä kävellen ympäri vuorokauden
- Kesäkadun päissä on ovet kulunvalvontajärjestelmällä ja alueella on kameravalvonta
- Katuosan vapaana pidettävä kulkuväylä on 4m ja esteettömästi näkövammaisten ja
liikuntaesteisten käytettävissä sekä toimii tarvittaessa pelastusreitteinä
- Kesäkadulla voidaan järjestää tapahtumia
- Isokatu muuttuu kävelykaduksi välillä Saaristonkaru – Pakkahuoneenkatu ja on osittain
katettu
- Kauppurienkatu muuttuu osin kävelykaduksi välillä Isokatu – Uusikatu
- kadulla on sulanapitojärjestelmä ja esteettömyys erikoistasoa
- Isokadulle taiteilija Sanna Koiviston tiernaveistos
- Isokadulle ajoramppi Hammar- ja Galleria-kortteleihin
Liikenteelliset muutokset:
- Isokadun ajorampin liikenne ohjataan Saaristonkadulle ja Uusikadulle
- Kauppurienkadulta liikenne Autosaareen sekä Rotuaarin huolto- ja pelastusliikenteelle
- Isokatu muuttuu kaksisuuntaiseksi välillä Pakkahuoneenkatu – Linnankatu
- Hallituskatu Valkealinnan kohdalla pihakatu
Päätös: Työvaliokunta laatii lausunnon ja sihteeri toimittaa sen sähköisesti osoitteeseen: Tapio
Siikaluoma, Katu- ja viherpalvelut, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.
§50 Maarit Niva, YTM, asiantuntija, Hyvinvointipalvelut. Vanhusneuvostotyöskentelyn
kehittämisseminaarien aiheita ja tuloksia.
Uusi vanhuspalvelulaki astui voimaan 01.07.2013. Vanhusneuvostoista tulee lakisääteisiä. Kunnan
on asetettava ikääntyneen väestön osallistumismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja

Vanhusneuvosto
PL 54, Torikatu 10 a
90015 Oulun kaupunki
www.ouka.fi/oulu/vanhusneuvosto

Puhelin 0400 586 036
E-mail: jorma.inkamo@ouka.fi

Pöytäkirja 3 / 2014

3 (5)

huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan mm. ikääntyvän
väestöä koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.
Vanhuspalvelulain toimeenpanon mukaisesti hankkeen päällikkönä toimii Päivi Nieminen.
Laajennettu työvaliokunta vanhusneuvostotyöskentelyn kehittämisseminaareihin nimettiin
vanhusneuvoston kokouksessa 7/2013/§118.
Seminaarien ohjauksesta vastaavat: Maarit Niva, asiantuntija, Hyvinvointipalvelut, Päivi Nieminen,
palveluasiantuntija, Ikäihmisten hyvinvointi ja Kirsi Nurmio, esittelijäsihteeri, Tampereen kaupunki.
Kehittämisseminaarien asiat:
- (mahdollisesti tarkentuu)
- vuosisuunnitelma
- vuosikello
- toimintasäännön tarkistaminen
Vuosisuunnitelma:
- vaikuttavuuden, osallisuuden ja tunnettuuden lisääminen
- toimenpiteet ja kustannukset
- toimintaa voidaan helposti jälkeenpäin arvioida
- arviointi tapahtuu toimintakertomuksen yhteydessä
- toimii vuosikertomuksena
Vuosikello:
- (mahdollisesti tarkentuu)
- kuvaa aikaympyrässä, mitä kulloinkin aiotaan tehdä.
Toimintasäännön päivittäminen:
- 15.04.2014 kehittämisseminaarissa keskusteltiin ajantasaisuudesta seuraavin
muutoksin/lisäyksin:
- §1 Tarkoitus
Lautakuntien ja johtokuntien esittelijöiden tulee ikääntyviä koskevissa asioissa kuulla
vanhusneuvosta ja suunnitteluvaiheessa / vanhusneuvostolla tulee olla mahdollisuus esittää
mielipiteensä ikääntyviä koskevissa asioissa ja asian valmisteluvaiheessa.
§2 Tehtävät
- esteettömyysasioissa tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kuten vammaisneuvoston kanssa.
- valvoo alueellisen yhdenvertaisuuden toteutumista ikääntyvien näkökulmasta.
- hoitaa muut ikääntyneiden neuvoston toimialaan kuluvat tehtävät.
§3 Asettaminen ja kokoonpano
- ensimmäiseen osioon lisäys: sukupuolten välinen tasa-arvo
- Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vanhusneuvoston esityksestä.
Työvaliokunta esittää, että uusi toimintasääntö esitetään kaupunginhallitukselle vuoden 2017
alussa.
Päätökset: Uusi toimintasääntö esitetään kaupunginhallitukselle vuoden 2017 alussa.
Swot-analyysit käsitellään kesäkuun kokouksessa 25.06.2014; Swot-kaaviot on lähetetty sähköisesti
jäsenille. Sihteeri kirjaa tehtävät ja esittää ne 25.06.2014 kokoukselle.
§51 Taloustilanne 04.04.2014
Todettiin taloustilanne ja sihteeri hankkii yksilöidymmän raportin.
§52 Laajennettuun työvaliokuntaan lisäjäsenen nimeäminen Ylikiimingin
kaupunginosasta.
Jukka Lappalainen poistui klo 13:23
Laajennettu työvaliokunta ei ole vakinainen vanhusneuvoston organisaatio ja toimii ainoastaan
vanhusneuvoston työskentelyn kehittämisseminaareissa.
Päätös:
Ylikiimingin edustajaa käsitellään samoin kuin muitakin liittyvien kuntien edustajia.
§53 Koulutukset
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Pohjois-Suomen vanhusneuvostopäivät pe 16.05.2014 klo 9:00-16:00. Hinta 90€ sisältäen
lounaan ja kahvit; laskutetaan päivän jälkeen. Ilmoittautuminen 5.5.2014 mennessä PohjoisPohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan. Sähköposti: kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi.
Työvaliokunta esittää 2-3 osallistujaa koulutukseen.
Päätös: Vanhusneuvostopäiville hyväksyttiin ilmoitettavaksi seuraavat: Örling Risto, Siltanen
Eila, Mörönen Ritva ja Kemppainen Raimo.
Helppo liikkua Road show 2014, to 8.5.2014 Scandic, Saaristonkatu 4, hinta 40€.
Ilmoittautuminen 16.4.2014 mennessä, jatkoaika 24.4.2014 asti.
Työvaliokunta esittää 2-3 osallistujaa koulutukseen.
Päätös: Helppo liikkua koulutukseen hyväksyttiin seuraavat: Koistinaho Aune ja Inkamo
Jorma
Aluefoorumi, Kajaani ti 20.5.2014 klo 10:00-15:30. Ilmoittautuminen 28.4.2014 mennessä:
www.vtkl.fi-tapahtumat.
Työvaliokunta esittää, että pitäydytään edellisen kokouksen päätöksessä.
Päätös: Aikaisempi päätös pitää.
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry: Valtakunnalliset ja alueelliset hankkeet
vanhusneuvostotyöskentelyn kehittämiseksi. 14.5.2014 klo 9:45-16:10 Oulu, paikka avoin.
Työvaliokunta esittää osallistujiksi: Oinas Lempi, Väätäjä Kaisa ja Juntunen Antero, joka
pitää Oulun kaupungin vanhusneuvoston puheenvuoron.
Päätös: Työvaliokunnan esitys hyväksyttiin, koulutukseen ilmoitetaan Oinas Lempi, Väätäjä
Kaisa ja Juntune Antero.

§54 Juuri-hanke 2013-2017 / Ritva Mörönen
Juuri-hankkeen tarkoitukset ovat
- Yhdistää kaksi asiantuntijuutta vanhustyö ja väkivallan vastainen työ yhteiseksi
monipuoliseksi ja uudeksi osaamiseksi, jotta se parhaiten pystyisi palvelemaan
lähisuhteissaan kaltoinkohtelua ja väkivaltaa kokeneita eri-ikäsisiä ja erilaista apua
tarvitsevia ikääntyneitä.
- Kerätä riittävän paljon tietoa, käytännön harjoitusta ja kokemusta aiheesta sekä
- tutkia ja kuvantaa miten osaamisen juurruttaminen tapahtuu ja implementointimenetelmät
tuottavat tulosta.
Juuri-hankkeen tavoite
- tuottaa uudenlaista osaamista ja toimintatapoja ammattilaisten ja organisaatioiden käyttöön,
jotta kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneet ikääntyneet saisivat
parhaan mahdollisen tuen ja avun.
Juuri-hankkeen toteutus
Hankkeen valtakunnallisesta toteutuksesta vastaa Suvanto ry. Suvanto jakaa kokemuksiaan
alueellisen toiminnan käyttöön, kerää ja jakaa tietoa valtakunnallisista ja kansainvälisistä
kaltoinkohtelun vastaisista toimista, onnistuneista kokemuksista ja vastaa siitä, että hankkeessa
saatu tieto ja kokemus kerätään ja analysoidaan – mitkä juurrutamisen menetelmät tuottavat
tulosta.
Hankkeen alueellinen toiminta ja uusien toiminta- ja työkäytäntöjen testaaminen tapahtuu
yhteistyökumppaneina toimivien Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Oulun Seudun Mäntykoti ry:n
toimesta.
Muina yhteistyökumppaneina ovat mm. Ensi- ja turvakotien liitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun
liitto. Yhteistyötä tehdään myös valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kuten kuntien,
seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten sekä poliisin ja pelastustoimen kanssa.
§55 Palvelualueiden asiat
Maarit Niva/Hyvinvointipalvelut
Perhehoitokoulutus on alkamassa.
Järjestöavustuspäätökset päätetään lähiaikoina.
§56 Lähetetyt lausunnot
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”Vanhuksen lähettäminen yksin virka-ajan ulkopuolella OYS:n yhteispäivystykseen”.
”Kotieläinpihat vanhusten palvelutaloille”.

§57 Lähetetyt tiedotukset
- Oulun kaupungin ”Jätehuoltomääräykset”.
§58 Saapunut posti
Ei ollut.
§59 Muut asiat
Ei ollut.

§60 Vanhusneuvoston seuraava kokous
Päätös: seuraava kokous ke 28.05.2014 klo 12:00.14:30, Oulu 10, kokoushuone 142.
§61 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:17
Oulussa 09.05.2014
Antero Juntunen
puheenjohtaja
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