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Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 3 / 2015
Aika:
Paikka:

to 23.04.2015 klo 12:00-14:48
Terveystalo, Albertinkatu 16, Oulu

Osallistujat:
Antero Juntunen, puheenjohtaja
Matti Still, varapuheenjohtaja
Raimo Kemppainen
Veikko Kettunen, varajäsen
Ritva Tienari
Risto Örling
Ritva Mörönen
Kyösti Kekkonen
Kaisa Väätäjä
Lempi Oinas
Anja Runtti, varajäsen
Eila Siltanen
Teuvo Päkkilä
Hilkka Mikkilä
Seppo Matilainen
Markku Palosaari
Maarit Niva
Hanna Sankala-Sivula

Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Haukipudas
Kiiminki
Kiiminki
Oulunsalo
Yli-Ii
Sitoutumattomat
Sotaveteraanit
Ev.-lut.seurakunnat
Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut
Oulun kaupunki, Konserniviestintä,
Hyvinvointipalvelut

Sihteeri: Jorma Inkamo
Poissa:
Paula Häppäri
Aune Koistinaho
Tellervo Suoranta-Sallinen
Edvin Mattila
Arto Kouri
Jukka Lappalainen
Tuula Hautamäki
Vierailijat:
Heikki Kiiskilä
Rita Oinas
Suvi Penttilä-Sirkka
Ulla Hakola

Liiketoimintajohtaja, Terveystalo
Palvelujohtaja, Terveystalo
Projektityöntekijä, Oulun kaupunki,
Hyvinvointipalvelut
Projektisuunnittelija, Palveluohjausyksikkö,
Hyvinvointipalvelut

Liiketoimintajohtaja Heikki Kiiskilä toivotti arvostamansa Vanhusneuvoston
tervetulleeksi Terveystaloon pitämään kokousta ja tutustumaan Terveystalon
monipuolisiin palveluihin, joita tulee esittelemään palvelujohtaja Rita Oinas.
Asialista:
§35 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi
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§36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: todettiin.
§37 Esityslistan hyväksyminen
Päätös: hyväksyttiin pienin lisäyksin.
§38 Edellisen kokouksen 2 / 2015 pöytäkirjan hyväksyminen.
Tiedoksi työvaliokunnan muistio 3 / 2015
Päätös: pöytäkirja 2 / 2015 hyväksyttiin
Merkitään tiedoksi työvaliokunnan muistio 3 / 2015.
§39 Palvelualueiden asiat
Maarit Niva esitteli uudet järjestöavustusten arvosteluperusteet, joiden pitäisi tulla
voimaan 2016 vuoden alussa. Uudistuksen perusteluna on, että nykyiset kriteerit ovat
olleet voimassa useita vuosia. Kumppanuussopimuksien mahdollisuus halutaan avata
tasapuolisesti kaikille, kumppanuussopimuksiin sijoitetaan ¾ koko avustusbudjetista.
Valtuustokausittain tarkastellaan avustusten arvosteluperusteet, jotka perustuvat
hyvinvoinnin painopistealueisiin seuraten Oulun kaupungin strategiaa.
Poikkitoiminnallisuutta painotetaan ja järjestöjen välistä yhteistyötä.
Järjestöavustusten hakemuslomakkeet ja pistelaskentajärjestelmä ovat vielä
työstettävinä.
Maarit Niva tiedotti:
- järjestöavustuspäätökset julkaistaan 30.05.2015.
- Avo-terveydenhuollon kehittäjäasiakkaita rekrytoidaan
- 01.04.2015 uusi sosiaalityönlaki astui voimaan
Päätös: vanhusneuvoston totesi kokouksessaan esittelijälle, että lomakkeen täyttö
tulee olemaan erittäin vaativaa ja mikäli arvosteluperusteet astuvat voimaan vuoden
alussa, niin silloin järjestöavustusanomukset tulisi palauttaa vuoden loppuun
mennessä, jossa ovat liitteinä viimeiset tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus sekä
tulevan vuoden toimintasuunnitelma.
§40 Avaus-hanke
Suvi Penttilä-Sirkka ja Ulla Hakola esittelivät Avaus-hankkeen, Hyvinvoinnin tarjottimen
pilottihankkeen tilanteen.
Avaus on sekä kansallinen että alueellinen hankekokonaisuus, jossa uudistetaan
hyvinvointipalveluita ja niitä tukevia teknologiaratkaisuja. Kansallista yhteistyötä
tehdään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, sosiaali- ja terveysministeriön, Tekesin
ja Sitran kanssa, ja alueellisen kehittäjän roolista vastaa Oulun kaupunki.
Oulussa uudistetaan sosiaali- ja terveyspalveluita ja niitä tukevia teknologiaratkaisuja
Avaus-hankekokonaisuuden avulla. Hanke on kolmivaiheinen: esisuunnitteluvaihe 1.10
– 31.12.2011, määrittelyvaihe 1.1.2012 – 31.3.2013 ja toteutusvaihe 2013 – 2015.
Hyvinvoinnin tarjottimen osoite: http://www.ouka.fi/oulu/ikaantyneet/etusivu
Hyvinvoinnin tarjotin sisältää mm. seuraavia tietolootia: ”Hyvinvointi ja terveys”, ”Apua
arkeen”, ”Ajankohtaista ja yhteisöt”, ”Veteraanit” ja ”Yhteistietoja”.
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Hankkeen tavoitteina on ollut tiedon helppo löytäminen ja helppokäyttöisyys sekä
kielen, sanaston ja käsitteiden ymmärrettävyys sekä tietojen ajantasaisuus.
Luotettavuus ja ymmärrettävyys ovat myös käytön helppokäyttöisyyden edellytyksiä.
Esittelijät jakoivat vanhusneuvoston jäsenille ”Hyvinvoinnin tarjottimen
pilottihankkeen” arvostelulomakkeen palautuskourineen toivoen kaikkien palauttavan
täytetyt lomakkeet mahdollisimman pikaisesti.
Esittelijät eivät pyytäneet vanhusneuvoston omaa lausuntoa pilottihankkeesta.
§41 Juuri – hanke
”Kätketyt äänet”, ikääntyneisiin kohdistuvat väkivallan vastaista kansainvälistä
kampanjapäivä – Kätketyt äänet 15.06.2015 klo 9:00 -15:00. Hanke pyytää
vanhusneuvoston 15 min. tervehdyspuhetta.
Päätösesitys: työvaliokunta esittää vanhusneuvostolle, että puheenjohtaja Antero
Juntunen esittää tilaisuudessa vanhusneuvoston tervehdyspuheen.
Päätös: työvaliokunnan esitys hyväksyttiin, Antero Juntunen esittää tervehdyspuheen.
§42 Koulutus
- Pohjois-Suomen vanhusneuvostopäivä
Aika:
pe 22.05.2015 klo 9:00-16:00
Paikka: Hotelli Scandic, Rovaniemi tai videoyhteys
Ilmoittautuminen: www.sosiaalikolleega.fi-sivujen kautta 7.4.2015 mennessä tästä
linkistä: https://www.webropolsurveys.com/S/C5397E8E8520FS527.par
Päätösesitys: työvaliokunta esittää, että merkitään tiedoksi.
Päätös: hyväksyttiin työvaliokunnan esitys ja merkitään tiedoksi.
-

Esteettömyyskoulutus: ”Julkista esteettömyyttä 5.10.2015-1.11.2015 kurssilla opit
tuntemaan julkiseen rakentamiseen liittyvän keskeisen lainsäädännön sekä keinoja
esteettömyyden edistämiseksi”.
Kurssimaksu 40€, ilmoittautuminen viikkoa ennen kurssia
www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus.
Päätösesitys: työvaliokunta esittää, että jäsenet voivat itse ilmoittautua
omakustanteiseen koulutukseen.
Päätös: hyväksyttiin työvaliokunnan esitys.

-

Pohjois-Suomen vanhusneuvostopäivät
Aika:
pe 22.5.2015 klo 9:00-16:00
Paikka: Oulu, ilmoitetaan tarkemmin osallistujille lähtevässä kutsukirjeessä.
Osallistumismaksu: 90€ / osallistuja sisältäen lounaan ja kahvit, laskutetaan päivän
jälkeen.
Kohderyhmä: vanhusneuvoston jäsenet, ikäihmisten hoidosta ja palveluista vastaavat
viranhaltijat ja luottamushenkilöt, yksityisten palveluiden tuottajat ja eläkeläisjärjestöt.
Ilmoittautuminen: 8.5.2015 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun
toimipaikkaan osoitteella:
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/pohjois-suomen
vanhusneuvostopaiva/ tai puh: 044 465 2205, 044 465 2206, kesayo@pohjoispohjanmaa.fi
Päätösesitys: työvaliokunta esittää koulutukseen 2-3 osallistujaa.
Päätös: koulutukseen sihteeri ilmoittaa seuraavat: Eila Siltanen, Veikko Kettunen ja
Raimo Kemppainen.
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§43 Haapajärven vammais- ja vanhusneuvosto 16+3-4 viranhaltijaa Oulun
kaupungin vanhusneuvoston vieraaksi to 04.06.2015 klo 9:00 – 15:30.
Kokouspaikka: Oulu 10, kokoushuone 142.
Päätösesitys: työvaliokunta esittää, että vastaanotamme vierailijat ja vanhusneuvostoa
edustavat puheenjohtajisto ja sihteeri. Sihteeri laatii vierailuohjelman.
Päätös: hyväksyttiin työvaliokunnan esitys ja sihteerin esittämä vierailuohjelma.
§44 Kutsu
Oulun Seudun Mäntykoti ry:n johtajan Marja-Leena Timosen läksiäisjuhla, Mäntykoti,
Kangastie 11, pe 17.4.2015 klo 10:00-14:00.
Työvaliokunnan päätös: varapuheenjohtaja Matti Still ja Kaisa Väätäjä edustavat
vanhusneuvostoa, Matti Still hankkii kukat laskuttaen vanhusneuvostoa ja ojentavat 50€
arvoisen onnitteluadressin Oulun Seudun Mäntykoti ry:n kehittämisrahastoon. Oulun
Seudun Mäntykoti ry laskuttaa vanhusneuvostoa ko. summalla osoitteella: Oulun
kaupunki, Konsernipalvelut, Vanhusneuvosto, PL 861, 00019 SSC, Viite: Merja Niemelä,
tervehdysaikavarattu klo 11:00.
Päätös: hyväksyttiin työvaliokunnan tekemä päätös.
§45 Vanhusneuvoston jäsenen nimeäminen Vammaispoliittisen ohjelman
päivitystyöryhmään
Päätös: Risto Örling nimettiin
§46 Lähetyt kirjeet
Vastattu yksityishenkilön vanhusneuvostolle lähettämään kirjeeseen, jossa henkilö pyytää
Oulun kaupungin vanhusneuvostoa seuraamaan hoitolaitoksissa tapahtuvaa hoitoa ja
ottamaan kantaa.
Päätös: merkittiin tiedoksi.
§47 Tiedoksi
- Höyhtyän terveysasema muuttaa – hyvinvointipiste Välke avataan
-

Wellamokodin asukkaat ja henkilökunta muuttavat Herttakotiin Hiiroseen
Rintamaveteraaneille palvelusetelit jaetaan

Kuolevan potilaan käypähoito
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00072
STM:n selkeät ohjeet saattohoito:
-http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DLFE12411.pdf
- Salassa pidettävät tiedot ja sähköpostit / Kirkkohallitus / Markku Palosaari
Tiedote jaettu sähköisesti jäsenille.
- Toimintakertomus 2014 / Hyvinvointilautakunta
Tiedote jaettu sähköisesti jäsenille.
- Liikkeellä voimaa / Vallataan liikuntapuistot
http://www.liikkeellavoimaavuosiin.fi/?x118281=197659
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Tiedote jaettu sähköisesti tiedoksi
-Iloa kulttuurista 16.04.2015
Tiedote jaettu sähköisesti
§48 Muut asiat
Yle: Ylen vanhusvahti
Työvaliokunta esittää, että jäsenet tutustuisivat sivustoon:
http://yle.fi/uutiset/ylen_vanhusvahti_avattu__katso_missa_jamassa_oman_kuntasi_v
anhuspalvelut_ovat/7853653#etusivu
Päätös: kirjataan tiedoksi
Lempi Oinas/ Vapaaehtoiset eläkeläiset tukihenkilöinä keskeytymisvaarassa oleville
opiskelijoille ja uusille opettajille K2K-ohjausryhmä/suunnitteluryhmä. Hanke kokoontuu
3-4 kertaa vuodessa ja tavoitteena on seurata hankkeen toteutumista tavoitteiden
mukaisesti. Ensimmäinen hankkeen kokous on pidetty ja seuraava pidetään 14.09.2015
ja Vuolle on hankkeen yhteistyökumppani.
§49 Työvaliokunnan seuraava kokous
Päätös: työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa sopimanaan aikana.
§50 Vanhusneuvoston seuraava kokous to 28.05.2015
Päätös: kokous pidetään to 28.05.2015
§51 Terveystalon esittely ja tutustuminen palveluihin/palvelujohtaja Rita Oinas
Palvelujohtaja esitteli Terveystalon toimintojen fyysiset sijainnit kokoontuessamme
vastaanottoaulassa.
Ikäihmisille on tarjolla runsaat ja monipuoliset palvelut mm.:
- ikäihmisten terveystarkastukset = vuositarkastus
- lääkehoito – farmaseutin lääkehoidon tarkastus eli onko oikeat lääkkeet/liikaa
- leikkaustoimintaa – monialaista
- vuodeosasto n. 20 potilaalle
- leikkaussopimus PPSHP:n kanssa ja jatkohoito Terveystalon vuodeosastolla
- fysioterapia
- psykoterapia
- ravitsemusterapia
Asiakasneuvonta voi tarvittaessa ohjata asiakkaan oireiden mukaiseen lääkärin hoitoon.
§52 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti palvelujohtaja Rita Oinasta selkeästä Terveystalon esittelystä ja päätti
kokouksen kello 14:48

Antero Juntunen
Puheenjohtaja
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§42Juuri-hanke
”Kätketyt äänet”
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