PÖYTÄKIRJA

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO
Aika:

22.4.2021 klo 13.00 – 14.30
Seurakuntatalolla:
Eläkeläiset Pudasjärven yhdistys ry: Heleena Talala
Pudasjärven Eläkeläiset ry: Jukka Vähkyrä
Pudasjärven seurakunta: diakoniaviranhaltija Helena Koivukangas
Teamsin kautta:
Pudasjärven Kehitysvammaisten tuki ry: Sirpa Timonen-Nissi klo 13-14.50, Arja Panuma klo 14.10-14.30
Pudasjärven Invalidit ry: Terttu Salmi
Pudasjärven Kuuloyhdistys ry: Marja-Leena Koivukangas
Pudasjärven Senioriopettajat ry: Esko Ahonen
Pudasjärven Sotaveteraanit ry: Vesa Holmström
Oulunkaaren kuntayhtymä: palveluohjaaja Lilja Kettunen
sihteeri: hankkeiden ja järjestöyhteistyön palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin
POPsote sote-palvelustrategiatyön osahankkeen koordinaattori aluekoordinaattori Heli Luukinen (klo
13.50 saakka) ja osallisuusasiantuntija Liisa Jurmu (klo 14.00 saakka)
Poissa:
Pudasjärven Diabetesyhdistys ry: Tuomo Väyrynen (Ritva Peltola)
Pudasjärven Reumayhdistys ry: Helinä Koski (Tarja Kokko)
Kaupunginhallituksen edustaja: Onerva Ronkainen (Paavo Tihinen)
Oulunkaaren kuntayhtymän edustaja palveluesimiesTuula Tolkkinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.
2. Todetaan kokouksen osallistujat
Todettiin kokouksen osallistujat.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4. POPsote-palvelustrategian esittely ja yhteinen työpajatyöskentely,
aluekoordinaattori Heli Luukinen ja osallisuusasiantuntija Liisa Jurmu
Alueellisessa POPSoten valmistelussa on otettu vahvasti mukaan osallisuus ja
yhdessä tekeminen. Voidaan puhua myös vaikuttavasta osallisuudesta ja
vaikuttamisesta. Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta www.popsote.fi.
Vierailijat pitivät neuvostolle Innoduel-työpajan, jossa haluttiin kuulla esityksiä ja
mielipiteitä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategian
valmisteluun liittyen. Työpajan kysymys: Mitä asioita on tärkeää huomioida PohjoisPohjanmaan hyvinvointialueen sote-palvelustrategiassa?
Aluksi jokainen sai kirjoittaa Innoduel-alustalle vapaasti, että mitä asioita nähtiin
tärkeäksi POPSote-palvelustrategian valmistelussa. Tämän jälkeen vastaukset
tulivat näkyviin pareittain ja niistä piti valita tärkeämpi vaihtoehto. Lopuksi katsottiin
tulokset yhdessä.
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Vastaavia työpajoja on järjestetty paljon koko alku vuoden ajan PohjoisPohjanmaan (+Simo) alueella. Kevään aikana on saatu paljon vastauksia.
Seuraavaksi tuloksia aletaan koostaa ja aukoa tulevan suunnittelun pohjaksi.
5. Järjestöyhdyshenkilön ajankohtaiset asiat
Edellisessä kokouksessa pohdittuun Kalevan viikonloppujakoon ainakin Siuruan
Kylä ry on ottanut kantaa. Jakoon ei ole voitu vaikuttaa kustannussyistä. Yhdistys
kuitenkin tarjoaa apua verkkoKaleva lukemiseen, jos jollakin on laite, mutta
tarvitsee apua sen käyttämisessä.
Valtuusto on hyväksynyt 18.2.2021 järjestöyhteistyön asiakirjan sekä
Yhteisöllisyysohjelman. Sihteeri lähettää ne neuvoston jäsenille tutustuttavaksi ja
asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
Tulevia tilaisuuksia:
 Pudasjärvi – tästä tulevaisuuteen / Aktiiviset seniorit ja vanhukset
5.5.2021 klo 14.30 – 16.00 Kaupungintalolla valtuustosali Otavassa turvaväleillä
Vanhus- ja vammaisneuvosto kutsutaan kaupungintalolle valtuustosali Otavaan
keskustelemaan valmistelussa olevasta kuntastrategiasta. Mukana ovat
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja
kaupunginjohtaja. Otetaan järjestelyissä huomioon koronaohjeistukset.
 Kaikille avoin Kyläneuvosto 28.4.2021 klo 17.30 – 20 Teamsin välityksellä.
 Vanhusneuvostoille on tullut kutsu sähköpostin kautta:
Eduskunnan ikäverkoston keskustelutilaisuus ma 26.4.2021, klo 12-14.00,
sihteeri laittaa linkin sähköpostiin
6. Muut mahdolliset asiat
Seuraava kokous pidetään 8.9.2021 klo 13-15
- kutsutaan Oulunkaaren vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö
- Hyvän olon keskus Pirtin avajaiset – vanhus- ja vammaisneuvosto tulee avuksi
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.49.
Pudasjärvellä 26.4.2021
Heleena Talala
puheenjohtaja

Sinikka Mosorin
sihteeri
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