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Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 4 / 2014
Aika:
Paikka:

25.06.2014 klo 12:00 – 14:40
Oulu 10, kokoushuone 142

Osallistujat: Antero Juntunen, puheenjohtaja
Matti Still
Oulu
Paula Häppäri
Oulu
Kyösti Kekkonen
Oulu
Raimo Kemppainen
Oulu
Aune Koistinaho
Oulu
Olavi Peltoniemi
Oulu (varajäsen, poistui klo 14:20)
Edvin Mattila
Haukipudas
Kaisa Väätäjä
Haukipudas
Arto Kouri
Kiiminki
Lempi Oinas
Kiiminki
Eila Siltanen
Oulunsalo
Teuvo Päkkilä
Yli-Ii
Hilkka Mikkilä
Sitoutumattomat
Seppo Matilainen
Sotaveteraanit
Tuula Hautamäki
Oulun kaupunki/Kuntalaisvaikuttaminen, yhteisötoiminta
Maarit Niva
Oulun kaupunki/Hyvinvointipalvelut
Poissa:

Ritva Mörönen
Ritva Tienari
Aune Saarela
Risto Örling
Markku Kainulainen
Jukka Lappalainen
Erkki Luttinen
Markku Palosaari
Asta Leinonen
Lea Ansamaa

Oulu
Oulu
Oulu (varajäsen)
Oulu
Oulu (varajäsen)
Oulu
Oulu (varajäsen)
Ev-lut.srk
Ev.-lut.srk (varajäsen)
Oulun kaupunki/Konsernipalvelut/viestintä

Vierailijat:

Mirva Makkonen, sosiaali- ja potilasasiamies, Oulun kaupunki/Hyvinvointipalvelut
Nina Hynninen, projektipäällikkö, Olohuone-hanke

Edesmenneen vanhusneuvoston varajäsenen Pirkko Bergmanin muistoa kunnioittaen vietettiin
hiljainen hetki.
§62 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi.
§63 Kirjataan läsnäolijat
Kirjattiin.
§64 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§65 Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin pienin lisäyksin.
§66 Edellisen kokouksen 3 / 2014 hyväksyminen
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Pöytäkirja on lähetetty jäsenille sähköisesti hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
Tiedoksi: Työvaliokunnan muistio 5 / 2014.
§67 Mirva Makkonen Oulun kaupungin sosiaali- ja potilasasiamies, Oulun kaupungin
sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys.
Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies auttavat, kun potilas tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa
sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvittää tilanteen
potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen kanssa.
Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.
Asiamiestoiminta on lakisääteistä, laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 §11.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 §24, kunnan on nimettävä
sosiaaliasiamies.
Potilasasiamiehen apu on oltava käytettävissä jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä, kuten
terveyskeskuksissa, keskussairaaloissa, yksityisillä terveysasemilla sekä toimintayksiköissä, joissa
tarjotaan terveydenhuollon palveluja, esimerkiksi vanhainkodeissa. Yksi potilasasiamies voi toimia
useammassa yksikössä.
Oulun seudun asiamiestoiminta.
- Toiminnassa mukana: Oulu, Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä.
Seudullinen toiminta käynnistyi vuonna 2011, perustuu kuntien väliseen sopimukseen ja
palvelun tuottaa Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden hallintopalvelut.
- Kaksi virkaa, aluejako
Väestöpohja noin 23 0000 asukasta
Toimipaikka Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, Oulun kaupunki
Kuntavastaanotot tarvittaessa.
Potilasasiamies terveydenhuollossa
Potilasasiamiehen tehtävät:
- Neuvoa potilaita potilaslain 785/1992 soveltamisen liittyvissä asioissa.
- Avustaa potilasta muistutusten, kanteluiden, potilasvahinko- ja vahingonkorvausasioiden
sekä mahdollisten terveydenhuollon ammatinharjoittamislainsäädännössä tarkoitettujen
toimenpiteiden vireille saattamisessa.
- Tiedottaa potilaan oikeuksista
- Toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
Yhteydenotot potilasasiamieheen:
- Oulu
670 kpl / v. 2012
647 kpl / v. 2013
- Koko seutu
931 kpl / v. 2012
790 kpl / v.2013
- Uusi Oulu
778 kpl / v. 2012
Vertailun vuoksi Uusi Oulu pylvääseen on yhdistetty Oulun, Haukiputaan, Oulunsalon,
Kiimingin ja Yli-Iin yhteydenotot, kun kuntien yhdistyminen toteutui vuoden 2013 alusta.
Yhteydenottojen syyt mm.:
- Hoito ja menettely
191 kpl
- Potilasvahinkoasiat
115 kpl
- Hoitoon pääsy
78 kpl
- Lääkehoito
61 kpl
- Kohtelu
48 kpl
Potilasasiamiehen toimenpiteet Oulussa mm.:
- Neuvonta
330 kpl
- Muistutusasia
147 kpl
- Potilasvahinkoasia
99 kpl
- Kanteluasia
28 kpl
Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaiset muistutukset Oulussa:
- Vuonna 2012 Oulussa on otettu vastaan 97 muistutusta
- Vuonna 2013 Oulussa on otettu vastaan 112 muistutusta
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-

Vastine annettu pääasiassa määräajassa (n. 1 kk), seitsemään muistutukseen vastineen
antamisessa määräaika on ylittynyt.
Potilasasiamiehen yhteystiedot saa kyseisestä terveydenhuollon toimintayksiköstä.
Sosiaaliasiamies kunnallisessa sosiaalihuollossa
Kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies voi olla kahden tai useamman kunnan
yhteinen.
Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita.
Laki sosiaalihuollon asemasta ja oikeuksista 812/2000.
Kunnan sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi:
- tiedottamalla asiakkaan oikeuksista
- neuvomalla asiakkaan asemasta ja oikeuksista
- neuvomalla muistutuksen laatimisessa
- raportoimalla asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä vuosittain kunnanhallitukselle
- edistää muilla tavoin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutumista.
Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saa kunnan puhelinkeskuksesta, neuvonnasta, sosiaalivirastosta ja
kunnan internet-sivulta.
Sosiaaliasiamiehen kelpoisuusvaatimuksista säädetään sosiaalihuollon kelpoisuuslaissa.
Kunnilla on vastuu siitä, että sosiaaliasiamiehen palveluja on riittävästi saatavilla ja että
sosiaaliasiamies voi toimia riippumattomasti.
Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen Oulussa:
- Oulu
737 kpl v.2012
824 kpl v.2013
- Uusi Oulu
825 kpl v.2012
ei tiedossa
- Koko seutu
992 kpl v.2012
953 kpl v.2013
Yhteydenottojen syyt Oulussa v.2013 mm.:
- Tiedontarve
285 kpl
- Päätös
193 kpl
- Menettely
162 kpl
- Käsittelyaika
83 kpl
- Kohtelu
50 kpl
Sosiaaliasiamiehen toimenpiteet Oulussa mm. :
- Neuvonta
539 kpl
- Muistutusasia
83 kpl
- Neuvottelu
68 kpl
- Muutoksenhakuasia 59 kpl
- Muu toimenpide
50 kpl
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta annetun lain mukaiset muistutukset Oulussa v. 2013
- Päihdehuolto
2 kpl
- Lastenvalvonta
3 kpl
- Sosiaalityö/-huolto 16 kpl
- Vammaispalvelut
4 kpl
- Vanhuspalvelu
5 kpl
§68 Nina Hynninen, TtM, projektipäällikkö, Olohuone-hanke (Eloisa ikä-avustusohjelma)
- Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä-avustusohjelma (2012-2017) luo edellytyksiä
ikäihmisten hyvälle arjelle ja mielekkäälle tekemiselle.
- Ohjelman lähtökohtana ovat ikäihmisten omat voimavarat, vahvuudet, elämänkokemus ja
näkemys omasta arjesta. Keskeisiä teemoja ovat ikäihmisen toimijuus, osallisuus ja
yhteisöllisyys.
- Ohjelmassa kehitetään yhteistyömalleja, joiden avulla vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia,
tunnistetaan ikäihmisen arkea uhkaavat ongelmat ajoissa sekä autetaan jo ongelmia
kohdanneita.
- Eloisa ikä-ohjelma verkottaa ikäihmisten parissa työskenteleviä järjestöjä sekä kunnallisia ja
muita paikallisia vanhustoimijoita. Ohjelma tavoitteena on tiivistää eri toimijoiden välistä
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yhteistyötä. Ohjelmalla pyritään lisäksi vaikuttamaan yhteiskunnan ja kansalaisten
asenteisiin myönteisen ikäidentiteetin vahvistamiseksi.
- Ohjelmankoordinaattorina toimii Vanhustyön keskusliitto.
- Eloisa ikäohjelmaan kuuluvaa toimintaa toteuttavia järjestöjä on yhteensä 25, Oulun
Eläkkeensaajat yksi niistä.
- Oulun Eläkkeensaajat:
RAY:n rahoitus: Ikäihmisille tarkoitetun kohtaamispaikan käynnistämiseen ja ylläpitämiseen
vv. 2014 2017.
Eloisa ikä-ohjelman kohderyhmä:
- Yli 60-vuotiaat
- Ikäihmiset, jotka haluavat ylläpitää toimintakykyään ja antaa osaamistaan muiden hyväksi.
- Ikäihmiset, joiden kohdalla toimintakyvyn ennakoidaan heikkenevän.
- Ongelmia kohdanneet ikäihmiset.
Ikäihmisten Olohuone-taustaa:
- Oulun kaupungissa n. 30 000 yli 65-vuotiaita.
- Yhdenhenkilön asuntokuntia Oulussa 41% kaikista asuntokunnista.
- 70-74 vuotiaita yksin asuvia n. 1/3
- 85-89 vuotiaita yksin asuvia n. 2/3
Moni yksin asuva on yksinäinen:
- Sosiaaliset verkostot puuttuvat
- Uusienverkostojen luominen ei onnistu
- Sukulaisuussuhteet ovat vähäisiä ( muuttoliikenne, erilaiset elämänvaiheet)
Ikäihmisten Olohuoneen tarve:
- Oulun kaupungin alueella on lukuisia asukastupia.
- Kolmannen sektorin ylläpitämiä palveluja.
- Avoinna arkisin 09:00/10;00-15:00/16:00
- Viikonloppuisin ja erityisesti juhlapyhinä useimmat paikat ovat suljettuina.
- Vain muutama tarjoaa lauantaisin iltapäiväpalveluja.
Ikäihmisten Olohuone-toiminta-aika (alustava):
Keskustan palvelukeskus, Nummikatu 24;oulu
- Keskiviikko
13:00-21:00
- Perjantai
13:00-21:00
- Lauantai
15:00-21:00
- Sunnuntai
15:00-21:00
- Juhlapyhät
Toimintapäiviä 220/365
Ikäihmisten Olohuone-yhteistyötahot:
- Oulun kaupungin vanhustyö
- Oulun Palvelusäätiö
- Lomakoti Onnela ry
- Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto ry/Oulun Seudun Mäntykoti ry
- Eläkkeensaajien Keskusliitto ry ja RAY-projekti Elinvoimaa hanke
- Ehyt ry
- Ev.-lut seurakunta
- Muut toiminnan yhteydessä mukaan tulevat yhteistyökumppanit
Projektin toteutus 1.7.2014-30.6.2017:
- Projektin toteuttaja Oulun Eläkkeensaajat ry
- Projektin johtoryhmä 7 henkilöä
- Projektin ohjausryhmä 7 henkilöä
- Projektipäällikkö
- Kokopäiväinen ohjaaja (aloittaa 28.7.2014)
- Osa-aikaisia ohjaajia
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Vanhusneuvosto mielestä ongelmana on, että Olohuone-hankkeen toiminta on keskitetty ainoastaan
kaupungin keskustaan. Ikäihmiset, jotka asuvat kaupungin uusissa kaupunginosissa ja heikkojen
julkisten liikennepalvelujen varassa ei ole osallistumisen mahdollisuutta.
Projektipäällikkö Nina Hynninen vastasi, että heillä on selvittävänä kuljetusmahdollisuuden
järjestäminen kyseisiltä alueilta.
§69 Vanhusneuvoston talousarvio vuodelle 2015, toimitettava kaupunginhallitukselle
30.06.2014 mennessä.
Sihteeri esitteli vanhusneuvoston talousarvion vuodelle 2015.
Päätös: talousarvio hyväksyttiin esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja sihteeri toimittaa sen
määräaikaan mennessä.
§70 Ikälain toimeenpanohanke
Tutustuminen Tampereen vanhusneuvostotyöskentelyyn 11.09.2014 ja seuraavana päivänä 12.09.
ikälain toimeenpanohankkeen seminaari Tampereella, hanke maksaa kulut.
Maarit Nivan esittää, että hänen lisäksi 3 – 4 vanhusneuvoston edustajaa.
Päätös: Tampereelle osallistuvat seuraavat: Maarit Niva, Antero Juntunen, Arto Kouri, Matti Still ja
Kaisa Väätäjä sekä varalle Eila Siltanen.
§71 Vahvistetaan koulutuksiin osallistuneet ja terveiset koulutuksista
- 05.05.2014 AVAUS-hanke, ikäihmisten sähköisten palvelujen kehittäminen.
Vanhusneuvoston kokemusasiantuntijat: Matti Still, Kaisa Väätäjä, Eila Siltanen ja Kyösti
Kekkonen.
Osallistujille ei makseta kokouspalkkioita, matkakorvaukset hanke maksaa julkisten
kulkuneuvojen taksan mukaan ja hanke tarjoaa kahvit.
-

08.05.2014 Road show, Helppo liikkua, Scandic, Saaristonkatu 4, Oulu
Osallistujat: Aune Koistinaho ja Jorma Inkamo
Koulutusmateriaalit on lähetetty sähköisesti vanhusneuvoston jäsenille.
Päätös: maksetaan koulutuspalkkiot ja matkakustannukset.

-

15.05.2014 Virkeä vanhuus-seminaari VII, Tyrnävä
Osallistujat: Eila Siltanen ja Kaisa Väätäjä
Koulutukset aiheet mm. : ”Hyvä saattohoito”, ”Saattohoito terveyskeskuksissa”, ”Ajan ja
paikan hämärtyessä-validaatiomenetelmä saattohoidossa” ja ”Hoitajan kosketus-huolta ja
hellyyttä”.
Päätös: maksetaan koulutuspalkkiot ja matkakorvaukset

-

16.05.2014 Pohjois-Suomen vanhusneuvostopäivät.
Osallistujat: Risto Örling, Eila Siltanen, Ritva Mörönen ja Raimo Kemppainen
Päätös: maksetaan koulutuspalkkiot ja matkakorvaukset

-

15.04.2014 Valtakunnalliset ja alueelliset hakkeet vanhusneuvostotyöskentelyn
kehittämiseksi.
Osallistujat: Lempi Oinas, Kaisa Väätäjä ja Antero Juntunen.
Päätös: maksetaan koulutuspalkkiot ja matkakorvaukset

-

27.05.-28.05.2014 Maailma muuttuu - muuttuuko askelkuviot vapaaehtoistoiminnassa ?
Järjestäjä Vares, koulutuspaikka Pikku-Syöte.
Osallistuja Jorma Inkamo ja on lähettänyt vanhusneuvoston jäsenille koulutuksen
yhteenvedon linkin.
Päätös: ei makseta koulutuspalkkiota eikä matkakorvausta

-

03.06.2014 Yhteistyöllä parempi elinympäristö ikääntyneille, Seinäjoen kirjasto, Jaaksi-sali.
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Tilaisuus maksuton. Vanhusneuvostotyöskentelyn kehittämishanke kustantaa matkat,
majoituksen ja päivärahat.
Vanhusneuvoston osallistujat: Antero Juntunen, Kaisa Väätäjä, Eila Siltanen ja Jorma Inkamo
Seminaariin osallistuivat Seinäjoen ikäneuvoston jäsenet sekä ikääntyneiden parissa toimivia
tahoja, järjestötoimijoita, Seinäjoen kaupungin alue- ja yhdyskuntasuunnittelusta
asemakaava-arkkitehti Martti Norja sekä kaupungin eri lautakuntien jäseniä.
Seminaarin tavoitteita olivat: alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa vahvistaa ikäneuvoston
edellytyksiä osallistua ja ottaa kantaa suunnittelun eri vaiheissa ja löytää uusia
toimintatapoja ikääntyneiden näkökulmien huomioimiseksi osana kaupungin alue- ja
yhdyskuntasuunnittelua sekä lisätä ikäneuvoston ja alueen järjestökentän keskinäistä
tuntemusta ha yhteistyötä.
Seminaari oli osallistujien tiedon lisäämisen ohella myös toiminnallinen työpaja, jossa
keskeistä oli osallistujien ja vetäjien vuorovaikutteinen keskustelu.
Teemaryhmät olivat: turvallisuus, liikkuminen ja esteettömyys, palveluiden ja asumisen
sijoittuminen sekä liikenne.
Päätös: Ei makseta koulutuspalkkioita
-

Juuri-hanke, ”Kätketyt äänet” ODL:n opiston auditorio.
Vanhusneuvoston puheenvuoron esitti Kyösti Kekkonen.
Koulutukseen osallistuivat: Ritva Mörönen ja Kyösti Kekkonen. Kyösti Kekkonen luopuu
koulutuspalkkiosta.
Päätös: Maksetaan koulutuspalkkio ja matkakustannus Ritva Möröselle.

-

Uusi vanhuspalvelulaki, Oulun kaupungin sairaalan Salokannelsali.
Koulutus Oulun kaupungin Hyvinvointipalveluiden henkilöstölle.
Vanhusneuvoston puheenvuoron esitti Jorma Inkamo.
Päätös: ei makseta palkkioita.

§72 Juuri-hanke, vanhusneuvoston toisen edustajan nimeäminen Juuri-hankkeeseen.
Työvaliokunta esittää, että Kekkonen Kyösti nimetään vanhusneuvoston toiseksi edustajaksi Juurihankkeeseen.
Päätös: Vanhusneuvosto hyväksyi esityksen, Kyösti Kekkonen nimettiin vanhusneuvoston toiseksi
edustajaksi Juuri-hankkeeseen.
§73 Vanhusneuvostojen yhteiskokous, Oulun kaupungin vanhusneuvoston ja
vanhustaloyhdistysten yhteiskokous.
Päätös: Oulun kaupungin vanhusneuvoston ja vanhustaloyhdistysten yhteiskokous to 25.09.2014 ja
vanhusneuvoston uusien kaupunginosien edustajat selvittävät vanhustentalojen puheenjohtajat
osoitteineen sihteerille kokouskutsuja varten. Paikka Kiiminki, tarkempi osoite avoin.
Alueellinen vanhusneuvoston yhteiskokous ke 29.10.2014.
§74 Palvelualueiden asiat
Ei ollut.
§75 Kaupunginhallituksen ja vanhusneuvoston työvaliokunnan ja uusien kaupunginosien
edustajien tapaaminen ma 15.09.2014 klo 12:00-13:30.
Päätös: Vanhusneuvoston jäsenet lähettävät sihteerille kaupunginhallitukselle esittäviä kysymyksiä,
joista työvaliokunta valitsee kolme/neljä tärkeintä ja ajankohtaisinta aihetta.
§76 Lähetetyt lausunnot
- ”Terveysliikunnan vaikutusten arvioinnin suunnitelma”, toimitettu: Oulun kaupunginhallitus,
Virpi Knuutinen, virpi.knuutinen@ouka.fi.
Lausunnossa vanhusneuvosto totesi, ettei suunnitelmassa ole lainkaan arviointimenetelmiä.

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

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

Pöytäkirja 4 / 2014

7(8)

26.06.2014

Vanhusneuvoston mielestä olisi syytä mitata ikäihmisten rajojen lihasvoimaa työntö-, nosto- ja
puristusvoiman osalta. Arvioitavia asioita olisivat voima ja kestävyys yleensä, liikunnan helppous,
tasapaino, käden vakaus sekä käden ja silmän koordinaatio.
- ”Isokadun suunnittelu käynnissä. Kävelykadun osuus laajenee, Hammar-korttelin kaavaan
liittyen alueelle tulossa uusi ajoluiska”, toimitettu: Katu- ja viherpalvelut, yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut, Tapio Siikaluoma, suunnittelupäällikkö, tapio.siikaluoma@ouka.fi ja
tiedoksi Mirjam Larinkari, maisema-arkkitehti, mirjam.larinkari@ouka.fi.
Vanhusneuvosto totesi, että erikoistason esteettömyystason katuosuuksien lisääntyessä
ikäihmisten voidessa vaivattomasti, esteettömästi ja turvallisesti liikkua täyttää
vanhusneuvoston turvallisuusnäkökulma. Todettiin myös, että ikäihmisten tulisi päästä pyörillä
palvelujen tuottajien lähelle liikuntarajoitteista johtuen ja lisäksi, että ”kylmän” kadun ja
sulanapidettyjen katuosuuksien liittymäkohdat muodostavat turvallisuusriskin, jollei
liittymäkohtien huoltoa tarkoin hoideta.
§77 Vanhusneuvoston syyskauden kokoukset.
Päätös: Kokoukset pidetään seuraavan aikataulun mukaisesti, muutokset mahdollisia.
- to 28.082014 klo 12:00 – 14:30, Oulu 10, kokoushuone 142
- ti 21.10.2014 klo 12:00 – 14:30, Oulu 10, kokoushuone 142
- to 20.11.2014 klo 12:00 - 14:30, Oulu 10, kokoushuone 142
§78 Työvaliokunnan kokoukset
- to 21.08.2014 klo 12:00 – 14:30, Oulu 10, kokoushuone 156
- ke 10.09.2014 klo 12:00 – 14:30, Oulu 10, kokoushuone 156
- ti 11.11.2014 klo 12:00 – 14:30, Oulu 10, kokoushuone 156
Päätös: Merkitään tiedoksi.
§79 Koulutukset
- ”Itsemäärääminen palveluissa – kuinka vahvistan, kuinka rajoita ?
Aika: 1.9.2014 klo 12:00 – 15:30, viimeinen ilmoittautumispäivä 22.8.2014.
Ilmoittautuminen: http://player.mysef.com/oulu/ajax/?q=2986-kkd7fda2
Paikka: Pakkalan sali (Oulun kaupungin kirjasto)
Kohderyhmä: Palveluohjausyksikkö, ikääntyneiden hoitoon ja palveluun osallistuva
henkilökunta, vanhusneuvosto.
Koulutus on ilmainen, kahvitarjoilu sisältyy koulutukseen.
Päätös: Osallistujat ilmoittautuvat sihteerille 20.08.2014 mennessä yhteisilmoittautumista
varten. Koulutuspalkkioita ja matkakustannuksia ei makseta.
- Suomen Senioriliike ry järjestää 23.9.2014 Helsingissä seminaarin vanhusneuvostotoiminnan
ideoimiseksi.
Päätös: Ei osallistuta.
§80 Saapunut posti
Vanhustyön keskusliitto: Vanhustenviikon mainos ja lehti. ”Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.”
Olavi Peltoniemi poistui klo 14:20.
§81 Tiedoksi
- Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston tapaaminen siirtyy syyskaudelle.
- Vanhustenviikko 5.10.-12.10.2014 ”ARVOKAS VANHUUS ON IHMISOIKEUS. AINA”.
Vanhustenpäivä 5.10.2014, pääjuhla Mikkelissä. Esitteitä ja julisteita tilattu 35 kpl, jotka
sihteeri toimittaa kaupungin kirjastoon jaettavaksi sivukirjastoihin.
§82 Muut asiat
Niva Maarit esitti, että kutsutaan OYS:n edustaja esittelemään päivystyspoliklinikan toimintaa
erityisesti ikäihmisten, muistisairaiden ja heikkomuististen osalta.
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§83 Vanhusneuvoston seuraava
Päätös: Seuraava kokous to 28.08. 2014 klo 12:00- 14:30, Oulu 10, kokoushuone 142.
§84 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:42.
Oulussa 26.06.2014
Antero Juntunen
puheenjohtaja
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