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VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  
Aika:  14.9.2021 klo 9.15 – 11.07 
Paikka:  Neuvotteluhuone Otso ja Teams  
Osallistujat: Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys ry: Heleena Talala  

Pudasjärven Kehitysvammaisten tuki ry: Arja Panuma 
Pudasjärven Diabetesyhdistys ry: Ritva Peltola 

 Pudasjärven Eläkeläiset ry: Jukka Vähkyrä  
 Pudasjärven Kuuloyhdistys ry: Marja-Leena Koivukangas 
 Pudasjärven Senioriopettajat ry: Esko Ahonen  

Oulunkaaren kuntayhtymän edustaja: palveluohjaaja Lilja Kettunen 
Pudasjärven seurakunta: diakoniaviranhaltija Helena Koivukangas  
sihteeri: hankkeiden ja järjestöyhteistyön palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin  

 
Vierailijat: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Olga Oinas-Panuma klo 9.15-10.05 ja 

10.15-11:07 
projektikoordinaattori Kaija Kuiri klo 9.35-9.42 

 
Poissa:  Pudasjärven Invalidit ry: Terttu Salmi (Ismo Riepula) 
 Pudasjärven Reumayhdistys ry: Helinä Koski (Tarja Kokko) 

Pudasjärven Sotaveteraanit ry: Vesa Holmström (Pudasjärven Sotainvalidien 
veljesliiton Pudasjärven kyläosasto: Antti Pesälä) 
Kaupunginhallituksen edustaja: Onerva Ronkainen (Paavo Tihinen) 

 Oulunkaaren kuntayhtymä: palveluesimies Tuula Tolkkinen  
Outi Nivakoski, hyvinvointipäällikkö  
 

 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.15. 
 

2. Todetaan kokouksen osallistujat 
 
Todettiin kokouksen osallistujat.  
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 

4. Oulunkaaren Vanhuspalveluiden kuulumiset  
 
Kotipalveluiden palveluesimies Lilja Kettunen:  
Hoitajapula on kova. Lomat saatiin kuitenkin pidettyä tänä kesänä normaalisti. 
PopSoten muutosta odotetaan, mutta todennäköisesti se vaikuttaa Pudasjärvellä 
lähinnä hallintoon. Suurimmat muutokset on tehty jo takavuosina, kun 
sote siirtyi kaupungilta Oulunkaaren kuntayhtymän hoitoon. Pitkät 
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välimatkat on otettava myös PopSoten puolella huomioon suunnittelussa. Jatkossa 
etäpalvelut tulevat entistä suurempaan rooliin. Vuoden 2022 alusta on tulossa 
etäkotihoito kokeiluun.  
 
Päivätoiminnan puolella on 1,5 työntekijää vakituisesti ja toiminta on tykättyä ja 
paljon käytettyä. Ikäihmisten parkki on toiminnassa perjantaisin palvelutalolla, jolloin 
omaishoitajat pääsevät asioille huoletta. Palvelua ei ole vielä käytetty paljon, vaikka 
sitä on markkinoitu. Seuraavan kerran asiasta kerrotaan omaishoitajille 
suunnatussa tilaisuudessa 28.9.2021.  
 
Käytiin keskustelua Pudasjärven vanhustentaloyhdistyksen rakennuttamista 
rivitaloista. Asuntoihin ollaan erittäin tyytyväisiä. Yhteisiä tiloja kaivataan ja sellaiset 
on tulossa viimeisenä rakennettaviin rivitaloihin. Piha-alue on tällä hetkellä 
vaikeakulkuinen rakentamisen vuoksi ja vanhukset eivät pysty kulkemaan 
rollaattorin kanssa. Huolesta on laitettu viestiä vanhustentaloyhdistyksen 
puheenjohtajalle.  
 
Vanhusten päivätoiminnan ohjaaja Arja Panuma:  
Vie vanhus ulos –teemapäivä 7.10.2021. Sovittiin, että sihteeri laittaa kaikille 
yhdistystoimijoille viestiä, jotta vapaaehtoiset ulkoiluttajat voivat ilmoittautua 
suoraan Arja Panumalle.  
SPR:n hankkimaan riksapyörään kaivataan lisää kuljettajia. Vapaaehtoiset voivat 
ilmoittautua SPR Pudasjärven osaston puheenjohtaja Esa Erkkilälle.  
 

5. Hyvän olon keskus Pirtin tilannekatsaus / koordinaattori Kaija Kuiri  
 
Hyvän olon keskus Pirtti otetaan käyttöön 4.10.2021. Vanhus- ja 
vammaisneuvoston kautta saadut 16 vapaaehtoista opastajaa tullaan kouluttamaan 
syyskuun aikana. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan sihteerin kautta.  
 

6. Vieraana kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Olga Oinas-Panuma 
 
Tuore valtuuston puheenjohtaja kertoi olevansa valtuuston kokousten lisäksi 
mukana kaikissa kaupunginhallituksen kokouksissa.  
 
Kaupungin toiminnasta todettiin, että liikuntapalveluita on tarjolla hyvin. 
Kulttuuripuolen anti tulisi olla laajempaa. Yhdistysten järjestämät reissut ovat erittäin 
suosittuja, mutta kaivataan konsertteja, teatteriretkiä ja matkoja myös kaupungin 
järjestämänä.   
 
Todettiin, että aikoinaan on puhuttu siitä, että hyvinvointiohjelman rinnalle 
valmisteltaisiin ikäohjelma, mutta asia on ilmeisesti jäänyt vaiheeseen.  
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston kannanotto:  
Vanhus- ja vammaisneuvosto toivoo tulevansa kuulluksi myös 
virallisissa yhteyksissä ihan kuten nuorisovaltuustokin. Vuoropuhelua 
päättäjien kanssa kaivataan.  
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7. Puheenjohtajan ajankohtaiset asiat:  

 
Vanhusten viikon 3.-10.10.2021 ohjelmaa ja vinkkejä löytyy sivustolta: 
Vanhustenviikko ja -päivä - Vanhustyön keskusliitto - Luonto antaa voimaa (vtkl.fi) 
 
Puheenjohtaja totesi saaneensa huolestuneita yhteydenottoja, koska paikallisen 
Osuuspankin käteisnostoaika on supistettu vain muutamana päivänä auki olevaksi 
klo 9-11. Kyliltä tulevat kuljetukset eivät välttämättä edes kulje kyseisinä 
aukioloaikoina, joten heillä ei ole mahdollisuutta käyttää palveluja ollenkaan.  
Ongelma on iso paikkakunnan palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden 
näkökulmasta.  
 
Voimaa vanhuuteen -kuntahaku 2021 on lähetetty kaikille Suomen kunnille. Hanke 
on kohdistettu yli 75-vuotiaiden liikkumiseen. Mukaan lähtevät kunnat saavat tietoa 
ja materiaalia hankkeen kautta käytettäväksi. Vanhus- ja vammaisneuvosto pyytää 
Hyvinvointi- ja sivistystointa harkitsemaan mukaan lähtemistä resurssien puitteissa. 
Pyydetään seuraavaan kokoukseen hyvinvointipäällikkö Outi Nivakoski ja 
liikunnanohjaaja Sampo Laakkonen kertomaan, mitä hankevalmistelulle kuuluu. 
Samalla voidaan käydä läpi voimassa olevaa vanhuksille suunnattua 
liikuntatoimintaa. Keskustellaan myös siitä, että mitä kautta vanhuksia ja vammaisia 
kannattaisi tiedottaa toiminnasta.  

 
 

8. Järjestöyhdyshenkilön ajankohtaiset asiat   
 
Kyläneuvosto 3.11.2021 klo 17.30-20 Hyvän olon keskus Pirtin auditoriossa. 
Osallistuminen myös Teamsin kautta onnistuu.  
 
EU-ruokakassien jako marraskuun lopussa. Valmistelut ovat menossa. SPR 
Pudasjärven osasto ja LC Hilimat ovat lupautuneet järjestelijöiksi. Lisäksi jakelu 
kylille yhdistystoimijoiden kautta. Ensi vuonna EU-ruokajako muuttuu toisenlaiseksi.  
 
Neljän kylän digitilaisuus 15.-16.9.2021, jossa kerrotaan mm. etälääkäripalvelusta ja 
reseptin uusimisesta kotoa käsin. Yhdistystoimijoiden toivotaan hakevan keinoja 
siihen, miten kylätaloilla voitaisiin tarjota etäpistettä, jos omaa konetta ei ole 
käytössä tai sillä ei osata ottaa yhteyttä.  
 

9. Muut mahdolliset asiat  
 
4.11.2021 klo 10-1.30 Valtiovarainministeriön vanhusneuvostopäivä: ”Tie takaisin 
parempaan arkeen – Vanhusneuvostot vaikuttavina toimijoina ikäihmisten, 
järjestöjen ja viranomaisten välillä”. Otetaan etäyhteys kaupungintalolta.  
 

10. Seuraava kokous  
 

https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko
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Seuraava kokous pidetään 1.11.2021 klo 15-17 kaupungintalolla. Osallistua voi 
myös Teamsin kautta.  
 

11. Kokouksen päättäminen  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07.  

 
 
Pudasjärvellä 14.9.2021 

 
Heleena Talala    Sinikka Mosorin 
Heleena Talala    Sinikka Mosorin 
puheenjohtaja    sihteeri  
 


