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Vanhusneuvosto

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous
Aika:

19.3.2019 klo. 11.30-14.30

Paikka:

Kaupungintalo, KH-sali

Jäsenet:

Esittelijä
Sihteeri

Halonen Paula
Horttanainen Vieno
Kellokumpu Lahja
Kettunen Veikko
Kouri Arto
(saapui 12.00)
Lämsä Kalevi
Määttä Hilkka
Palosaari Markku
Penttilä Sulo
Pitkänen Maija
Pörhö Seppo (saapui 11.58)
Siltanen Eila
Stjerna Elsa
Vanhala Saara
Örling Risto, pj.
Koistinen Antti (poissa ilm.) Yhteisötoiminta
Mäki-Heikkilä Minna
Konsernihallinto, Viestintä
Rytky Sirpa (poissa ilm.)
Hyvinvointipalvelut
Laukka Pasi (poissa ilm.)
Yhteisötoiminta
Hautamäki Tuula
Yhteisötoiminta

Vierailija:

Virve Ahola, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Vuolle Setlementti

§ 29

Kokouksen avaus

Muut:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 11.45.
§ 30

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin.

§ 31

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

§ 32

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Elna Stjerna ja Saara Vanhala.

§ 33

Avek vapaaehtoistoiminnan sekä Helmit ja Heikit toiminnan esittely – Virpi Ahola
Helmit ja Heikit -yksinäisyydelle kyytiä!, Avek- ystävätoimintaa sekä Seniorikerhot ja -kurssit
toimintaa järjestää vuonna 1944 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
Vuolle Setlementti ry. Toiminta sisältää hyvinvointi-, yhteisö ja koulutuspalveluja tavoittaen
lähes 10 000 asiakasta vuosittain. Aktiivisia vapaaehtoisia on mukana lähes 350 henkilöä.
Osa- tai kokoaikaisia työntekijöitä on noin 350.
Helmit ja Heikit on STEA:n rahoittama hanke vuosille 2019-2020. Hankkeen kohderyhmänä
on kotona asuvat ikääntyvät jotka tarvitsevat osallistumiseen ulkopuolista tukea. Hanke
on ammattilaisten ja vapaaehtoisten muodostama kokonaisuus joka sisältää sekä
löytävää etsivätyötä jalkautumalla ihmisten pariin, järjestämällä infoja ja tapahtumia
sekä asenne ja vaikuttamistyötä mm. ikäystävällisemmän yhteiskunnan edistämiseksi.
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Hankkeen avulla ennaltaehkäistään syrjäytymistä, lievitetään yksinäisyyttä, tuetaan
kotona asumista ja omien voimavarojen löytämistä sekä rohkaistaan osallistumaan ja
mahdollistetaan löytämään omalta lähialueelta itseä kiinnostavia asioita.
Hankkeen aikana ohjataan, neuvotaan ja kuljetaan rinnalla. Ikääntyville se sisältää
yksilökäynnit, -soitot, taidevierailut ja -kutsut sekä ryhmätoiminta ja vertaistapaamiset.
Vapaaehtoisille hanke tarjoaa koulutuksia ja vertaisryhmätapaamisia. Ikääntyville ja
vapaaehtoisille järjestetään myös yhteisiä retkiä ja virkistystapahtumia. Yhteydenottoja
tulee usein palveluohjaajilta, kodinhoitajilta, omaishoitajilta tai ikääntyvältä itseltään.
Ikääntyvän yhteystiedot saadaan kotihoidosta tai omaisilta minkä jälkeen suoritetaan
alkuhaastattelu ikääntyvän kotona ennen sopivan toiminnan käynnistämistä. Ikääntyvän
henkilön tilanteessa huomioidaan fyysinen tai psyykkinen sairaus, varattomuus ja
yksinäisyys. Toiminnalle ei ole ikärajaa toiminnalle. Nuorin on 53 vuotias tällä hetkellä.
AVEK-ystävätoiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa jota Oulun
kaupunki rahoittaa. Kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikääntyvät jotka kokevat
yksinäisyyttä. Toiminnassa vapaaehtoinen ja ikääntyvä muodostavat ystäväparin.
Toiminnassa tärkeintä on yhdessä oleminen ja tekeminen. Käyntitiheydet sovitaan
ystäväparin kesken. Vapaaehtoinen ei osallistu henkilön yksityiselämän, sairauden tai
pankkiasioiden hoitamiseen. Siivous tai ruoanlaitto ei kuulu vapaaehtoisen tehtäviin.
Vapaaehtoinen toimii omin tieto-taidoin annetun peruskoulutuksen jälkeen.
Vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua lisäkoulutuksiin ja virkistystoimintaan. Arvokas
vapaaehtoistyö auttaa ikääntyvää jaksamaan ja tuo iloa ja toimintaa elämään.
Toiminta käynnistyy kuten edellä vapaaehtoisen haastattelulla, yhteydenotolla
ikääntyvään ja sopimalla alkuhaastatteluaika sekä tapaamisella ikääntyvä kotona.
Alueelliset seniorikerhot kokoavat viikoittain satoja ikäihmisiä eri puolilla Oulua. Toiminnan
sisältö muodostuu mm. yhdessä olosta, keskustelusta, musiikista ja kädentaidoista.
Kerholaiset tekevät retkiä itseä kiinnostaviin kohteisiin. Ryhmät ovat kaikille avoimia ja
ilmoittautua voi soittamalla opintotoimistoon tai paikan päällä. Oulun kaupunki tukee
toimintaa. Opiston kurssitarjonnassa on mm. liikunta, kielet, taito- ja taideaineet.

§ 34

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

§ 35

Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistio
Merkittiin.

§ 36

Palvelualueiden asiat
Ei ollut.

§ 37

Tiedoksi asiat
1) Valtakunnalliset kotiseutupäivät Oulussa 12-15.8.2021
Virallisena järjestäjänä on Oulun kaupunki. Vanhusneuvoston puheenjohtaja on
hyväksynyt hänelle esitetyn kutsun järjestelytoimikunnan jäsenen tehtävän
vastaanottamisesta.
Työvaliokunnan päätösesitys: Aulikki Heinonen osallistuu järjestelytoimikuntaan.
Osallistumisesta maksetaan palkkiosäännön mukainen korvaus. Päätös: hyväksytään.
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2) Ikääntymispoliittiset linjaukset -suunnitelman laadintaryhmän tapaaminen 20.3.19
Työryhmän ensimmäinen tapaaminen on 20.3.2019. Päätös: Merkitään tiedoksi.
3) Aleksinkulman ajankohtaiset
Oulun Serviisin ja kanssa käydyn toimintatarkastuksen yhteydessä todettiin keittiön
käytöstä annetun hyvää opastusta. Käyttäjäryhmistä on yhä tärkeää löytää nimetyt
vastuuhenkilöt toiminnan sujuvuuden kannalta. Osallistujat totesivat ulkopuolisten ja
pienempien järjestöjen aiheuttavan ongelmat mm. astioiden tiskauksen ja siivouksen
osalta. Suuremmilla järjestöillä ja vakiokäyttäjillä on omat vastuuhenkilöt hoitamassa
keittiötehtävät. Pysyvätkö Aleksinkulman tilat eläkeläisjärjestöjen maksuttomassa
käytössä jatkossakin, on asia joka puhuttaa ja huolettaa käyttäjiä.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
4) Vanhusneuvoston opintomatka
Tavoitteena on järjestää vanhusneuvoston jäsenille opintomatka 27-29.5 Ruotsiin.
Matkareitti on Oulu-Vaasa-Uumaja-Luulaja-Tornio-Oulu. Toiveena ollut tutustuminen
Tanskan malliin yhteisasumisesta; vanhukset, vammaiset, lapsiperheet. Kustannussyistä opintomatka suunnataan Ruotsiin. Matkan aikana tutustutaan reitillä olevien
vanhusneuvostojen toimintaan. Tavoitteet matkalle on oltava selkeät jo ennen
matkaa. Esittelijä toimii matkan vastuullisena järjestäjänä. Matkajärjestelyjä esitetään
vietäväksi eteenpäin. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa esittelijän ollessa
paikalla. Päätös: Merkitään tiedoksi.

§ 38

Muut esille tulevat asiat
1) Vanhustenviikko 6-13.10.2019 teemana Varaudu vanhuuteen. Pääjuhla pe 11.10 klo.
13-14.30 Saalastinsalissa, Oulun yliopistolla. Pääjuhlan suunnittelutyöryhmän kokous
1.4. klo 13-14.30. Markku Palosaari osallistuu kokoukseen vanhusneuvoston
edustajana.
Päätös: vanhusneuvoston edustajana suunnittelutyöryhmään osallistuu Vieno
Horttanainen. Osallistumisesta maksetaan palkkiosäännön mukainen palkkio.

2) Esitys hyvinvointilautakunnalle Oulun vanhusten palvelutalojen asukasturvallisuuden
kehittämiseksi. Erityisesti kiinnitettävä huomiota niiden vanhusten osalta jotka eivät
osta mitään palveluja asumisensa lisäksi.
Esityksen perusteena on palveluasunnossa pitkään kuolleena löytyneen henkilön
tilanteen tarkastelu. Seurannan puutteen todetaan tuottavan suuria vaikeuksia.
Omaisia tai henkilökuntaa ei syyllistetä. Toimintaa rakenteissa on parannettava ja
palvelutalojen turvallisuutta on lisättävä. Usein ylimääräinen, ulkopuolinen palvelu
karsitaan minimiin. Asukkaat eivät päästä kävijöitä sisään. Ilman sukulaisten vierailuja
ja apua vaarana on erakoituminen. Pohdintaa herätti, voidaanko palvelutaloihin
säätää ilmoitusvelvoite. Palvelutalon ja vanhusten vuokratalo -asumisessa on ero.
Turvarannekkeen käyttöä eivät kaikki hyväksy, sen turvallisuutta lisäävästä, hyvästä
liikkumattomuushälytys (passiivisuushälytys) ominaisuudesta huolimatta. Vanhusten
kokoaminen taloihin ilman valvontaa, muodostaa suuren riskin. Palveluasuminen –
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nimike tulisi muuttaa siten, että siinä hyväksytään ajoittainen tarkastus.
Vuokrasopimuksissa tulee olla maininta, että sairaanhoitaja käy kerran viikossa.
Päätös - Toimenpide: työvaliokunta laatii kirjelmän hyvinvointilautakunnalle ja pyytää
vastausta toimenpiteistä asukasturvallisuuden kehittämiseksi. Päätöksenteon jälkeen
pyydetään esittely vanhusneuvostolle.

3) Vanhusneuvoston kumppanuus Caritas-Säätiön Digijelppari-hankkeessa. Caritassäätiön hallinnoima hanke käynnistyy 23.3. suunnittelukokouksella. Juhani Suopanki
osallistuu hankkeen työryhmään vanhusneuvoston edustajana.
Päätös: Osallistumisesta suoritetaan palkkiosäännön mukainen korvaus.

4) Tavoitteena on että 92% vanhusväestöstä asuu kotona. Hyvinvointilautakunnalle on
vietävä esitys tieosuuksien kunnossapidosta ja aurauksesta osana kotona asumisen
mahdollistamista. Aurauksen jälkeen jätetyn polanteen syntyessä eivät edes taksit tai
ambulanssi pääse tarvittaessa paikalle. Vanhusten ja liikuntarajoitteisten on itse
mahdotonta tehdä vaadittavat lumityöt, rajoittaen liikkumista kodin ulkopuolelle.
Kaupungin tulisi kilpailuttaa jatkossa ainoastaan sellaiset yritykset, joilla kalusto on
varustettu nk. sivusiivekkeillä joilla pihojen ja kiinteistöliittymien polanteen poistaminen
on mahdollista. Kiinteistöt hoitavat ohjesopimusten mukaisesti auraukset. Nuorille
esitetään mahdollisuutta esim. setelillä tehdä lumitöitä.
Päätös: työvaliokunta laatii esityksen talviaurauksesta ja kiinteistöliittyminen
ylläpidosta Oulun kaupungin em. tarjouspyyntöjen esittäjille.

5) Esteettömyysseminaari 28.3. Ympäristötalolla
Ympäristöministeriön edustaja luennoi uudesta esteettömyysasetuksesta ja sen
ajankohtaisista ohjeista. Seminaarin toisena aiheena on näkövammaisuus, johon voi
tutustua omakohtaisesti.
Päätös: Arto Kouri ja Kalevi Lämsä edustavat vanhusneuvostoa seminaarissa.
Osallistumisesta maksetaan palkkiosäännön mukainen korvaus Kaleville.

6) Halvinta hoivaa –tilaisuus 28.3 klo. 16.30-18.
Maija Pitkänen osallistuu Vanhusneuvoston edustajana tilaisuuteen aiheesta ”jääkö
laatu hintakilpailutuksen jalkoihin” 28.3 klo 16.30-18, Keskustan seurakuntatalolla.
7) TERVE-SOS –terveysalan tapahtuma 23-24.5.2019
Esittely siirretään seuraavaan kokoukseen.
§ 39

Seuraava vanhusneuvoston kokous
Seuraava kokous on 16.4. klo. 12-15. Kokouspaikka: Palvelukeskus Salonkartano,
Oulunsalossa.

§ 40

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.00.
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