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Vanhusneuvosto

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous
Aika:

17.1.2019 klo. 12.00-15.10

Paikka:

Intiön hoivakoti, os. Upseerinkatu 2

Jäsenet:

Esittelijä
Sihteeri

Heinonen Aulikki, pj.
Horttanainen Vieno
Kellokumpu Lahja
Kettunen Veikko
Kouri Arto
Lämsä Kalevi
Määttä Hilkka
Palosaari Markku
Penttilä Sulo
Pitkänen Maija
Pörhö Seppo
Siltanen Eila
Suopanki Juhani
Vanhala Saara
Örling Risto
Koistinen Antti
Rytky Sirpa (poissa)
Vuoti-Karvonen Päivi
Laukka Pasi
Hautamäki Tuula

Vierailijat:

Matti Matinheikki, yhdyskuntajohtaja, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun kaupunki

Muut:

Yhteisötoiminta
Hyvinvointipalvelut
Konsernihallinto, Viestintä
Yhteisötoiminta
Yhteisötoiminta

Toini Kärenlampi, palvelupäällikkö, Hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki
Minna Mäki-Heikkilä, tiedottaja Ikäihmisten palvelut, Hyvinvointipalvelut
Maarit Mäkelä, palveluesimies, Venla, Intiön hoivakoti
Minna Sumukari, palveluesimies, Verner, Intiön hoivakoti
Riittakaisa Pihlaja, palveluesimies, Viola, Intiön hoivakoti
§1

Ajankohtaiset asiat ja yhteistyö – Matti Matinheikki
Oulun keskustavisio 2040
Elävä ja monimuotoinen kohtaamispaikka - Oulun keskustavisio 2040 -sisältää kaikki
keskeiset hankkeet. Kaupunkikehittämisen tavoitteena on ydinkeskustan elävöittäminen
täydennysrakentamisella asukkaille. Oulun ydinkeskusta, torialue ja asemakeskus
muodostavat kehittämisen pääakselin. Matti Matinheikki esitteli keskustavision 2040.
Oulun kaupunki keskustavisio: https://www.ouka.fi/oulu/uudistuva-oulu/keskustavisio-2040
Terwa Tower esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=pqajd5y2ooQ
Kyseessä on hybridimalli, eli rakennukseen on tulossa 22 kerroksinen hotelli, toimistotiloja,
ravintola- ja kokoustiloja, yhteistyöskentelytiloja sekä kaupunki-, eli citysuite -huoneistoja.
Kyseessä on noin 80 m€ hanke. Pysäköintipaikat säilyvät, ne rakennetaan maanalaisina.
Torihotellin osalta suunnitelma on vielä auki. Takaraja maankäyttösopimuksessa on 2019
loppuun. Torihotellin esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=0S_mPzngnyo
Kiikelin löylymaailmaan tulee erilaisia saunoja, läpi vuoden auki-oleva lämminvesiallas,
merivesiallas sekä lasten allas. Näiden lisäksi tulevat japanilaistyyppiset kolme onsen
allasta, joissa lämpötila nousee altaasta toiseen siirtyessä. Yksityinen investointi on 7 m€,
kaupunki käyttää lähiympäristön kunnossapitoon 1,5m€. Alueesta tulee hieno ja muutos
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nostaa alueen imagoa. Kauppahallin tilanne on tällä hetkellä jäissä, rakennuslautakunta
ei ole ollut tyytyväinen esitettyyn julkisivuun, nyt on parannus tarkastettavana, josko se
hyväksytään.
Keskustavision mukaan kävelykeskusta laajenee, pyöräily nopeutuu, joukkoliikenne
kehittyy sujuvammaksi ja ajoneuvoliikenne ohjautuu pääkaduille. Tulossa on 60 pyöräasemaa sekä 600 kaupunkipyörää.
Puistojen ja suiston rantojen merkitys korostuu tiivistyvässä keskustassa. Kaupunginojan
vartta, Puistokortteleita ja ranta-alueita kehitetään toiminnallisesti monipuolisina ja
kiinnostavina viheralueina. Keskustavisiossa korostetaan lisäksi monimuotoista
kaupunkikulttuuria sekä keskustan ympärivuotista elävyyttä. Keskustan
tapahtumaympäristöä kehitetään toiminnallisena kokonaisuutena, tapahtumapaikkojen
verkostona.
Kuusisaaren tapahtumapuistoon tehdään Kissankoski niminen silta, joka on lyhyt, leveä,
palo- ja pelastustoimen vaatima toinen poistumistie. Muutos nostaa Kuuskan nykyisen
n.10.000 henkilön tapahtumakapasiteetin jatkossa lähes 20.000 henkilöön päivässä.
Lammassaaren suhteen ei ole suunnitelmia, ainoastaan ideakuvia. Vaihtoehtoja
viedään ensin keskusteluun minkä jälkeen katsotaan, onko niillä mitään mahdollisuutta
viedä läpi. Paikka olisi hieno Meri Oululle. Oulun teatterin ja kesäteatterin kanssa niistä
tulisi teatterien keskittymä joka kilpailun sijaan tukisi toisiaan. Yhtenä tavoitteena
puistoalueiden siistimisellä ja valaistuksella on monipuolistaa käyttöä ja lisätä viihtyisyyttä
sekä ennen kaikkea parantaa turvallisuutta. Tästä hyvä esimerkki on Mannerheimin
puiston remontti.
Hallituskatu-Asemakeskus sekä Raksilaan alueelle rakentuu toiminnallisesti monipuolinen
kokonaisuus, jolla on selkeä identiteetti ja joka yhdistää Raksilan kaupunginosan
keskustan ruutukaava-alueeseen. Asuntojen ohella alueelle rakentuu tapahtuma- ja
elämyskeskus. Rakentamiskustannukset ovat liki 1,5 mrd€. Asemakeskuksen alueen visio:
https://www.ouka.fi/oulu/uudistuva-oulu/asemakeskus
Vanhusneuvostoa puhutti sille osoitetut lausuntopyynnöt kaavoituksesta, sillä ne vievät
runsaasti aikaa neuvoston jäseniltä. Asioiden esittelyyn toivottiin asiantuntijatukea
Ympäristö- ja yhdyskuntapalveluilta. Matti Matinmikko totesi, että keskeiset rakennus- ja
kaavoitushankkeet keskustassa ovat niitä joihin vanhusneuvoston on hyvä ottaa
harkintansa mukaan kantaa. Aikaa valmisteluun paremmin sekä kaava-arkkitehtien
osallistumista valmistelutyöhön toivotaan.
Lopuksi esitettiin toive tuleville Asuntomessuille ikääntyvän väestön huomioimisesta
messualueen suunnittelussa, rakentamisessa ja palveluissa erityisesti ”älykkään asumisen
eri muodoissa”.
§2

Intiön hoivakodin tilojen ja toiminnan esittely – Toini Kärenlampi, Maarit Mäkelä, Minna
Sumukari, Riittakaisa Pihlaja
Hiirosen hoivakodin tuomintaa esittelivät palveluesimiehet. Ikäihmisten laitoshoidon
profilointi ja psykogeriatrisen laitoshoidon keskittäminen on keskitetty Intiön hoivakotiin.
Laitoshoitoa on ajettu kunnissa alas, Intiössä hoidetaan muistihäiriöisten muuttunutta
käytöstä, ajatuksena osaamiskeskus, keskittyen hoitamiseen mahdollisimman vähillä
lääkkeillä sekä ravinnolla. Lounas (kevyt) ja päivällinen (raskaampi)vaihtaneet paikkaa.
Iltavilli rauhoittuu raskaamman ruoan syömisellä myöhemmin. Muutoksesta on saatu
hyvää palautetta minkä lisäksi myös unen laatu on parantunut. Uni on tärkeä aivojen
puhdistamisen kannalta.
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Tekliltä vuokratulla autolla on asukkaita käytetty Nallikarissa uimassa, katsomassa omia
entisiä asuntojaan, koulujaan, Koitelissa ja luontoretkillä. Vanha auto tehnyt hyvin
tehtävänsä. Kesällä hoivan piharemontin yhteydessä pihapiiriin on tulossa läpinäkyvä
aidattu alue joka mahdollistaa asukkaiden ulkoilun pihapiirissä.
Hoitajakutsujärjestelmä on tulossa, av-välineet uudistetaan. Niiden avulla lähetyksiä
voidaan seurata osastoilla sekä järjestää esim. valokuva-esityksiä. Henkilöstöä on
vieraillut Hollannissa oppia saamassa.
Lassintalon alasajo mennyt korkeimpaan oikeuteen. Tehostettua palveluasumista tullut
hoivan tilalle.
Lääkkeetön hoito on tiedostettua toimintaa ei auta muistihäiriöissä, käytöshäiriöissä jne.
Vuorovaikutustaitojen merkitykseen on kiinnitetty huomiota, sillä joka osastolla on
muistisairaita. Vuorovaikutuksessa hoitajan persoona on tärkein asia. Olemalla läsnä
luodaan turvallisuutta. Hoivaa annetaan henkilön mukaan ja läheisten kanssa tehdään
läheistä yhteistyötä.
Hoitoympäristön ilmapiiri, tunnelma, ja kanssaihmisten asenteilla on merkitystä. Toimivat
tiimit, yhteisökokoukset asukkaiden kanssa ja että opetellaan aidosti kuuntelemaan luo
hyvän ilmapiirin. Negatiivisiin ilmiöihin on heti puututtava, muuten tunnelma kiristyy.
Fyysisen ympäristön tulee olla esteetön ja vapaan liikkumisen mahdollistava. Liikkumisen
estäminen ja erilaiset kiellot aiheuttavat muistisairaalle henkilölle epäonnistumisen
tunnetta ja lisäävät levottomuutta. Niitä pyritään välttämään.
Tiimikehityskeskustelujen hedelmänä Venlassa syntyi ulkoiluvastaavat joka tiimiin.
Ulkoiluvastaavat huolehtivat, että ulkoilu tapahtuu säännöllisesti päivittäin joka tiimissä.
Ulkoiluun osallistuvat myös talon palveluksessa, paikalla olevat työpörssiläiset.
Muutokset ovat saaneet aikaan positiivisia muutoksia. Farmaseutit ovat todenneet
lääkkeiden tarpeen vähentämisen ja potilaiden hyvinvoinnin lisääntyminen. Päätös:
Merkitään tiedoksi.
§3

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.

§4

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin.

§5

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

§6

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Tarkastusvuorossa ovat Maija Pitkänen ja Sulo Penttilä.

§7

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

§8

Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistio
Merkittiin.

§9

Palvelualueiden asiat
Minna Mäki-Heikkilä, tiedottaja Ikäihmisten palvelut, Hyvinvointipalvelut esittäytyi

Oulun kaupungin vanhusneuvosto
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
Postiosoite: PL 68, 90015 Oulun kaupunki | Käyntiosoite: Torikatu 23, 3krs.
www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta

Oulun kaupunki

Pöytäkirja 1/2019

Sivu 4/ 4

Vanhusneuvosto
Päivi Vuoti-Karvonen siirtyessä muihin tehtäviin Minna aloittaa viestinnän edustajana
vanhusneuvostossa. Päätös: Merkitään tiedoksi.
§ 10

Tiedoksi asiat
1) Vanhusneuvoston tapaaminen kaupunginhallituksen kanssa 18.12.2018. Tapaamisen
todettiin olevan hyvä. Seuraavalle tapaamiselle toivotaan pidempää aikaa.
Osallistujille lähetetään tiivistelmä tapaamisessa käydystä keskustelusta.
2) Esitys: yksilökohtainen palvelujen tarvekartoitus yksinasuvien ikäihmisten osalta
(lähetetty neuvostolle)
3) Kutsu LIIKE-hankkeen työpajakoulutukseen 31.1.19 (lähetetty neuvostolle)
Päätös: Vanhusneuvoston edustajana koulutukseen osallistuu Risto Örling. Varahenkilönä Sulo Penttilä. Osallistujalle maksetaan palkkiosäännön mukainen korvaus.
4) Vanhusneuvoston opintomatka. Ei käsitellä.

§ 11

Muut esille tulevat asiat
1) Lahja Kellokumpu tiivisti Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Oulussa –
työryhmän työskentelyn tilanteen. Suunnitelma on loppusuoralla ja käsitellään 13.3
toimikunnassa.
2) Hilkka Määttä kertoi 16.1. veteraaniasiain neuvottelukunnan kokouksen käsittelemistä
asioista ja tulevista koulutuksista.
3) Sulo Penttilä osallistuu 23.1.2019 parisuhdeseminaarin suunnittelukokoukseen.
Merkitään tiedoksi.

§ 12

Seuraava vanhusneuvoston kokous
Seuraava kokous 12.2. Kokouspaikka Lääkärikeskus Mehiläinen os. Kauppurienkatu 9.

§ 13

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.10.
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