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VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  
Aika:  2.2.2022 klo 15.00 - 16:55 
Paikka:  Teams  
 
Paikalla:  puheenjohtaja Heleena Talala, Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys ry 

Esko Ahonen, Pudasjärven Senioriopettajat ry  
Jukka Vähkyrä, Pudasjärven Eläkeläiset ry  
Arja Panuma, Pudasjärven Kehitysvammaisten Tuki ry 
Terttu Salmi, Pudasjärven Invalidit ry  
Helena Koivukangas, diakoniaviranhaltija Pudasjärven seurakunnan edustaja  

Marja Lantto (Ilona Ritola), kaupunginhallituksen edustaja, paikalla klo 15:45-16:55  
Sinikka Mosorin, palvelusuunnittelija, sihteeri 

 
Vierailijat:  Tarja Hytönen, kirjaston johtaja paikalla klo 15.00 – 16.21 
 
Poissa:  Marja-Leena Koivukangas (Ensio Jussila), Pudasjärven kuuloyhdistys ry 
 Tuomo Väyrynen (Ritva Peltola), Pudasjärven Diabetesyhdistys ry 

Helinä Koski (Tarja Kokko), Pudasjärven reumayhdistys ry  
Vesa Holmström, Pudasjärven Sotaveteraani ry, (Antti Pesälä, Sotainvalidien Veljesliiton 
Pudasjärven kyläosasto) 
Jaana Isomursu (Lilja Kettusen sijainen), palveluohjaaja, Oulunkaaren kuntayhtymän 
asiantuntijaedustaja  
Tuula Tolkkinen, palveluesimies, Oulunkaaren kuntayhtymän asiantuntijaedustaja 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen.  
 

2. Todetaan kokouksen osallistujat 
Todettiin kokouksen osallistujat.  
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 

4. Digipalveluiden opastusta kirjaston kautta / kirjaston palveluvastaava Tarja Hytönen 
 
Todettiin, että palveluiden ja asioinnin muuttuminen digitaaliseksi koetaan vaikeimmaksi. Eläkeliiton 
vai Eläkeliiton Pudasjärven osaston kautta on järjestetty kolme kurssia tähän mennessä 
paikkakunnan lähtökohdista ja tarpeista. Kädestä pitäen opettaminen on tärkeää. Pankkipalvelut, 
ajanvaraukset, terveystietojen katselu ja viranomaispalvelut ovat nousseet eniten esille. Esille 
nostettiin myös opastustarve puhelimen käyttöön (WhatsApp), tablettien käytön opettamiseen, (mm. 
videot, pelit yms. viihde), lehtien lukemiseen ja hyödyllisten linkkien löytämiseen (esim. 112.fi, 
muistipuisto.fi).  
 
Kirjasto on looginen paikka etsiä tietoa. Osa aktiivisista senioreista on jo löytänyt kirjaston 
digineuvonnan. Eniten on kysytty neuvoa sähköpostin käyttöön, jotta on voitu pitää yhteyttä läheisiin 
ja lähettää kuvia.  
 
Kirjastoon voi kertoa toiveita opastuksen aiheista, joiden pohjalta voidaan suunnitella 
teemoittain digiopastuksia helpottamaan arkipäivän asioita. Koska kirjasto ei voi 
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neuvoa pankkiasioissa eikä henkilön terveyttä koskevissa palveluissa, niin voidaan kysyä eri 
toimijoita pitämään neuvontahetkiä kirjastossa.  
 
Sovittiin, että toiminnasta laaditaan tiedote.  
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto totesi, että loistavaa, kun paikkakunnalla on mahdollisuus 
henkilökohtaiseen opastukseen kirjaston taholta.   
 

5. Hyvän olon keskus Pirtin nuorisotilan käyttö vuorot maanantaisin klo 9-13 vanhus- ja 
vammaisneuvoston yhdistystoimijoille   
 
Nuorisotilojen rajattu käyttöaika ei palvele yksinomaan pääasiassa iltaisin tapahtuvaa 

yhdistystoimintaa. Tämän lisäksi kaivataan kodikasta iltatilaa. Palvelukeskuksen tila on ollut 

yhdistystoimijoiden suosiossa. Nyt on tehty päätös, että Palvelukeskuksen tiloja ei luovuteta 

ulkopuolisten käyttöön tämän kevään aikana. Yhdistystoimijat kokevat tämän asian huonoksi.  

 
Muut Kurenalla olevat tilat, joita yhdistystoimijat voivat varata:  

- Seurakuntatalolta voi varata maksullisia tiloja.   

- Kaupungintalo on yhdistystoimijoille ilmaiseksi käytettävissä.  

 
Valmisteilla olevaan vanhusten rivitaloon on tulossa yhteinen tila, jossa voi järjestää toimintaa 

vanhusväestölle. Puheenjohtaja kysyy Vanhainkotiyhdistykseltä kerhotilan 

vuokrausmahdollisuudesta.  

 
Vanhus- ja vammaisneuvoston kannanotto yhdistysten käytössä oleviin ilmaisiin tiloihin:  
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kaupungille Palvelukeskuksen tilojen ilmaiskäyttöä 

yhdistystoimijoille kaupungintalon lisäksi. Tiloissa toimii Oulunkaaren kuntayhtymä. Tilan 

vuokrauksesta toivotaan tehtäväksi selkeät ohjeet ja se ei saa myöskään kuormittaa kotipalvelun 

väkeä. Toivotaan, että yhdistystoimijoiden tila-asiat käsitellään yhteisövaliokunnassa kokonaisuutena 

ja myös muut mahdolliset iltakäyttökohteet kartoitetaan. (Liite) 

 
6. Voimaa vanhuuteen –hanke  

 
Pudasjärvi on valittu hankkeeseen mukaan ja hanke on käynnistynyt.    
 
 

7. Toimintakertomus 2021 
Käytiin läpi toimintakertomus 2021. Saatetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.  

 
8. Toimintasuunnitelma 2022 

Neuvosto laati toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Toimintasuunnitelma saatetaan 
kaupunginhallitukselle tiedoksi.  
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9. Muut mahdolliset asiat  
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston kannanotto Pirtin toiminnallisuuteen: 
Pirttiin ei saa mennä nastakengillä. Tulo aulassa pitäisi olla jotain mitä laittaa sukkien päälle, koska 

sukat luistavat lattioilla.  

Pirtin edusta on liukas ja useampi liukastuminen on tapahtunut. Liukkauden estoon tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota.  

Hyvänolon keskus Pirtin parkkialueen invapaikat tulisi maalata siniseksi, jotta ne erottuvat selvästi 

sulana aikana.  

 
Vanhus- ja vammaisneuvoston kannanotto Kyläkertun tiedottamiseen:  
Kyläkertun liikennereiteistä kaivataan tiedotteita. Mistä tiedotteet löytyvät, aikataulut ja muut ohjeet. 

 
Vanhus- ja vammaisneuvoston kannanotto talvisiin kulkuväyliin:  
Kurenalla kulkuväylät ovat paakkuisia, joten rollaattorilla kulku on vaikeaa. Kaatumisia on 

tapahtunut.  Vanhus- ja vammaisneuvosto ehdottaa erityisesti vanhusten käyttämien reittien 

talvikunnossapidon tarkastelua lähemmin. Kaatumiset aiheuttavat isoja vaikeuksia senioreiden 

hyvinvointiin ja lisäävät kustannuksia terveydenhoidon menoihin.   

 
Vanhus- ja vammaisneuvoston kannanotto seniorineuvolatoimintaan: 
Tällä hetkellä Oulunkaarella on terveystarkastus 75-vuotiaille, mutta sen jälkeen ei ole mitään 

säännöllistä tarkastusta. Joillain paikkakunnilla on seniorineuvolatoimintaa yli 80-vuotiaille. Vanhus- 

ja vammaisneuvosto ehdottaa seniorineuvolatoiminnan tarkastelua ennaltaehkäisevästä 

näkökulmasta suurempien kulujen välttämiseksi.  

 
Kyläneuvosto 23.2.2022 klo 17.30-19.30  

 
Seuraavaan kokoukseen pyydetään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen maakuntavaltuutettu 

Anni-Inkeri Törmänen ja hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Katri Virtanen. 

 
10. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.  
 

 

Pudasjärvellä 4.2.2022 

 

Heleena Talala   Sinikka Mosorin 
puheenjohtaja   sihteeri 


