Pöytäkirja

22.02.2017
Vanhusneuvosto

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 2 / 2017
Aika:
Paikka:

ke 22.02.207 klo 12:00-15:05
Oulu 10, kokoushuone 142

Osallistujat
Antero Juntunen, puheenjohtaja
Matti Still, varapuheenjohtaja
Raimo Kemppainen
Paula Häppäri
Ritva Tienari
Risto Örling
Kyösti Kekkonen
Maija Pitkänen
Edvin Mattila
Kaisa Väätäjä
Lempi Oinas
Arto Kouri
Eila Siltanen
Teuvo Päkkilä
Jukka Lappalainen
Seppo Matilainen
Markku Palosaari
Tuula Hautamäki
Sihteeri

Hanna Sankala-Sivula
Jorma Inkamo

Oulu
Oulu
Oulu, poistui klo 15:00
Oulu
Oulu
Oulu
Haukipudas, poistui klo 14:20
Haukipudas
Kiiminki
Kiiminki
Oulunsalo
Yli-Ii
Sitoutumaton
Sotaveteraanit
Ev.-lut.seurakunnat, poistui klo 14:40
Oulun kaupunki, Kuntalaisvaikuttaminen,
Yhteisöpalvelut
Oulun kaupunki, Konsernipalvelut, Viestintä

Poissa

Ritva Mörönen
Hilkka Mikkilä
Maarit Niva

Vierailijat

Teija Turunen, erityisasiantuntija, Konsernipalvelut
Terttu Turunen, palvelupäällikkö, Terveysaemapiirit

Asiat
§18. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
§19. Kirjataan läsnäolijat
Kirjattiin
§20. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin
§21. Esityslistan hyväksyminen
Päätös: hyväksyttiin
§22. Edellisen kokouksen 1 / 2017 pöytäkirjan hyväksyminen
Tiedoksi työvaliokunnan muistiot 3 / 2017 ja 4 / 2017
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3 / 2017 lisätään Seniorimessujen aika 17.09-19.09.2017 ja 4 / 2017 kohta 5. päätös: Matti Still,
Kaisa Väätäjä ja sihteeri Jorma Inkamo
Päätös: pöytäkirja 1 / 2017 hyväksyttiin
§23. Hyvinvointipalvelujen ateriamaksut / Teija Lehtosaari, erityisasiantuntija,
Konsernipalvelut
Maksutyöryhmä on käsitellyt Teija Lehtosaaren esittämät maksuasiat ja lausunto tulee toimittaa
Hyvinvointipalvelujen johtoryhmälle:
Esitys:
 ikäihmisille palvelukodissa järjestetty ateriapalvelu, ateriapäivä 30,40€.
 omaishoitolaki, 3 vrk/kk vapaata voi saada harkinnanvaraista vapaata, se on ns. vuorohoitoa.
 esitys omaishoidon vapaan ateriamaksuista 11,50€/ateriapäivä, kun vapaa on järjestetty
palveluasumisen tukena.
 hoitajan antama rokotustodistus 13,50€
- keltakuumerokotus suositellaan matkailijalle, joka viettää yli viikon maaseudulla
rokotuspaikan kartassa näkyvillä ruudutetuilla alueilla.
Vanhusneuvoston nostot:
 palvelunohjausyksikön pitää selvittää kaikkien asiakkaiden kohdalta maksukyky
 muutosvaiheessa tulee opastaa asiakkaita selkeästi ja ymmärrettävästi
 päätöksen jälkeen tulee asiakkaalle antaa informaatio ja ensimmäisen uudenhintaisen laskun
saa lähettää kahden (2) kuukauden kuluttua informaation lähettämisestä.
§24. Hyvinvointipisteiden suunnittelu / Terttu Turunen, palvelupäällikkö,
Terveysasemapiirit
Tuirankartanon tilat remontoidaan 2017-2018 aikana Tuiran hyvinvointikeskukseksi.
Tuiran kartanon ikäihmisten laitoshoito ja vuorohoito ovat päättyneet ja viimeiset asiakkaat
muuttivat 24.02.2017 Lassintaloon, Intiön hoivayksikköihin sekä Hiirosenkotiin ja Mäntykotiin
toivomustensa mukaisiin paikkoihin. Vuorohoito-osasto jatkaa Hiirosenkodissa.
Hyvinvointikeskuksen palveluihin tullevat seuraavat ikäihmisten palvelut:
 kotihoito, päivätoiminta ja Lassintalon seniorikeskus
Muita toimijoita: palvelunohjaus, suun terveydenhuolto ja Nordlab
Työikäisten ja ikäihmisten palveluiden kehittämisehdotuksia:
 vastaanottotoiminnan saatavuus, sujuvuus ja ajanvaraus
 mielenterveys- ja päihdetyön palvelut osaksi hyvinvointikeskuksen toimintaa
matalammalla kynnyksellä
 ikäihmisten kotona selviytymisen tukeminen:
- kotikuntoutuksen ja kotiutuksen kehittäminen
- erilaisten teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen, esim. turvallisuus
Ikäihmisten palvelut:
 ennaltaehkäisevä työ, sairauksien hyvä hoito, vanhusten hoitoon perehtyneen hoitajan
vastaanotto, geriatrin konsultaatiot hyvinvointikeskuksissa
 kotona selviytymisen tukeminen, monialaiset palvelusuunnitelmat
 kotihoidon henkilökunta ja ikäihmisten palvelunohjaus hyvinvointikeskuksessa, henkilökuntaa
100
 ikäihmisten palveluohjaus
 hyvinvointipiste ikäihmisille
Esitys Tuiran hyvinvointipistepalveluista:
 pohjoisen alueen hyvinvointipiste on toimintamalli, jonka toiminta perustuu väestön
muuttuviin palvelutarpeisiin
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palvelun tuottamispaikka ja palvelut muuntuvat kuntalaisten tarpeiden mukaan pop uptyyppisenä toimintana.
Lausunto Terttu Turuselle, lausunnon vanhusneuvosto valmistelee saatuaan arkkitehtitoimiston
esteettömyyssuunnitelman.
Vanhusneuvosto nosti esille seuraavaa:
 tilojen tulee täyttää erityistason esteettömyysvaatimukset
 opastus selkeäksi kaikille kävijäryhmille
 valaistus sisätiloissa ei saa luoda varjoja
 mielenterveysasiakkaille oma erillinen odotusaula
 päihdeasiakkaille myös oma erillinen odotustila
 tuolit reuma-asiakkaille ja kaikki tuolit käsinojalliset, jotta niistä on helppo nousta ylös
ja laskeutua istumaan
§25. Oulun kaupungin nettisivujen uudistuminen / Hanna Sankala-Sivula / tiedottaja,
Hyvinvointipalvelut
Oulun kaupungin ulkoiset verkkosivustot www.ouka.fi ovat ”käyntikortti”, jotka kertovat kaupungin
palveluista kuntalisille.
Uudistuksessa tavoitteena on erityisesti sivujen käytettävyyden parantaminen eri päätelaitteilla.
Uudet sivut mukautuvat eri päätelaitteisiin, esimerkiksi matkapuhelimiin ja tablet-tietokoneisiin.
Erilaisten älylaitteiden käyttö sivujen lukemiseen on yleistynyt nopeasti. Esimerkiksi viime vuonna
kaupungin sivujen kävijöistä puolet käytti sivujen selaamiseen matkapuhelimia tai tablettia.
Sivustojen kehitystyössä uudistetaan myös ulkoasua ja järjestellään sisältöjä vastaamaan entistä
paremmin mobiilikäyttäjien tarpeita. Tavoitteena on helpottaa tiedon löytämistä ja parantaa sivujen
näkyvyyttä myös hakukoneissa sekä esteettömyys ja saavutettavuus että rakenteiden
yksinkertaistaminen ja tekstien selkeyttäminen.
Suosituimmat hakusanat:
1. ouka 2. oulun kaupunki 3. Oulu
Hyvinvointipalvelujen käkisivut v. 2016:
1. toimeentulotuki 195 000
2. terveyspalveluiden etusivu 140 000
3. sosiaali- ja perhepalveluiden etusivu 122 000
§26. Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat myös kutsuttuna osallisuus ja vaikuttaminen
tulevaisuuden Oulussa kehittämispäivään 17.3.2017
Käsitelkää asia kokouksissanne, niin osallistujille voidaan maksaa kokouspalkkiot.
Ilmoittautuminen minulle! Ilmoittakaa samalla mitä tahoa edustaa sekä mahdolliset ruoka-aine
allergiat.
Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Koskelan, Myllyojan, Puolivälinkankaan ja Tuiran suuralueet
p. 044 7031689

anne.kippola@ouka.fi
Päätös: koulutuspalkkio maksetaan ja jokainen ilmoittautuu itse ositteeseen: anne.kippola@ouka.fi
§27. Koulutus
”Avoin hallinto Suomessa ja Oulussa”
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Jorma Inkamo ilmoittautunut
Työvaliokunnan esitys: kuikin voi halutessaan osallistua, ei koulutuspalkkiota
- Vanhusneuvostopäivän järjestämme 5.4. Helsingissä Paasitornin uudistetussa Siltasaarisalissa. Vanhusneuvostopäivä videoidaan myös online-nettilähetyksenä.
Pyrimme lähettämään päivän kutsut kuntiin vanhusneuvostoille vielä helmikuun aikana, sen
jälkeen kun tilaisuuden kaikki puhujat on ensin vahvistettu.
Ennakkotieto järjestettävästä vanhusneuvostopäivästä 5.4. Helsingissä. Kutsut tulossa.
Päätös: merkitään tiedoksi molemmat koulutukset
§28. Seuraavan vanhusneuvoston valintatapa ja toimintosäännön muutokset
Esitys toimitettava ositteella: yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, pasi.laukka@ouka.fi
Työvaliokunnan esitys:
1. Seuraavan vanhusneuvoston valintatavan esitys vanhusneuvoston 2 / 2017 kokoukselle
edelleen toimitettavaksi kaupunginhallitukselle sekä muutosesityksiä vanhusneuvoston
toimintosääntöön.
 työvaliokunta esittää, että seuraava vanhusneuvosto valitaan prosenttiperusteisesti
seuraavasti:
1. lasketaan yhteen eläkeläisjärjestöjen todelliset jäsenmäärät
2. jokaisen järjestön ilmoittamalla jäsenlukumäärällä lasketaan montako prosenttia
ko. luku on koko eläkeläisjärjestöjen jäsenmäärästä, näin saadaan tulokseksi
kullekin järjestölle tuleva edustajamäärä vanhusneuvostoon.
3. kukin järjestö, joka saa edustajan / edustajat valitsee keskuudestaan esitettäväksi
kaupunginhallitukselle nimeämiseksi vanhusneuvostoon sekä heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
4. mikäli järjestöt saavat alle x%, niin ne valitsevat yhteisen edustajan esitettäväksi
kaupunginhallitukselle nimeämiseksi vanhusneuvostoon ja henkilökohtaisen
varajäsenen.
 muutokset vanhusneuvoston toimintosääntöön:
1. vanhusneuvoston koko 15 varsinaista jäsentä, johon sisältyy yksi
sitoutumaton jäsen ja heille kaikille henkilökohtaiset varajäsenet.
2. kaupunginhallitus nimeää yhden kaupunginhallituksen jäsenen
vanhusneuvostoon puheoikeudella.
3. palvelualueet velvoitetaan esittelemään hyvissä ajoin kaikki ikäihmisiä
koskevat suunnitelmat vanhusneuvostolle.
Edvin Mattila poistui klo 14:20
Markku Palosaari poistui klo 14:40
Päätös: asia jätettiin pöydälle odottamaan yhteisötoiminnan päällikön ja sivistys- ja kulttuurijohtaja
Mika Penttilän neuvottelujen tulosta vanhusneuvostosta.
§29. Seniorimessut jatkuvat 16.-19.2017 Oulussa
Hintahaarukka 80-100€/neliö
Päätös: vanhusneuvosto osallistuu messuille 16.-19.09.2017ja työvaliokunta varaa sopivan
esittelypaikan messuilta.
§30. Kutsu / maahanmuuttajaneuvosto, Henri Huumonen, monikulttuurisen työn
koordinaattori
Vanhusneuvoston esittely maahanmuuttajaneuvostolle 28.02.2017 klo 16:30, Villa Victor, Torikatu
23, 3krs.
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Työvaliokunnan esitys esittelijöiksi: varapuheenjohtaja Matti Still, Kaisa Väätäjä ja sihteeri Jorma
Inkamo
Varapuheenjohtaja Matti Still on estynyt päällekkäisten luottamustehtävien takia.
Päätös: puheenjohtaja Antero Juntunen valittiin kolmanneksi esittelijäksi. Puheenjohtaja ilmoitti
vaatimuksenaan saada olla ainut esittelijä. Esittelyyn oli pyydetty nimenomaan useampaa kuin yhtä
esittelijää. Vanhusneuvosto hylkäsi puheenjohtaja Antero Juntusen vaateen. Päätettiin, että Kaisa
Väätäjä ja sihteeri Jorma Inkamo toimivat esittelijöinä.
§31. Kaupunginhallitus päätti 16.1.2017 kokouksessaan julkistaa haettavaksi Paras
Hyvinvointiteko –tunnustuksen.
Pyydämme vanhusneuvostoa nimeämään kaksi edustajaa esiraatiin 25.2.2017 mennessä.
Ilmoittakaa esiraatiin valittujen nimet ja yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite) allekirjoittaneelle.
Virpi Knuutinen, suunnittelija,konsenihallinto
Päätös: Ritva Tienari ja Jukka Lappalainen nimettiin edustajiksi
§32. Palvelualueiden asiat
Ei ollut
§33. Maaliskuun kokous pidetään 22.03.2017, Esperi Oulunsalo klo 13:00 alkaen
Ritva Tienari puistui klo 15:00
§34. Muut asiat
Eila Siltanen esitti, että vanhusneuvostolla olisi mahdollisuus tutustua Oulusalon Yhteisötaloon ja
kokoontuminen olisi klo 12:00 Yhteisötalolla.
§35. Saapunut posti
Ei ollut
§36. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05

Antero Juntunen
puheenjohtaja

Jorma Inkamo
sihteeri

Ei ollut
§36. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05

Antero Juntunen
puheenjohtaja

Jorma Inkamo
sihteeri
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