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VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO  
Aika:  19.5.2022 klo 15.00 – 16.52 
Paikka:  Neuvotteluhuone Otso tai 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 (Teams) 
Marja-Leena Koivukangas, Pudasjärven kuuloyhdistys ry 
Terttu Salmi, Pudasjärven Invalidit ry klo 15:00 – 15:55 (Teams)  
Tuomo Väyrynen, Pudasjärven Diabetesyhdistys ry 
Helinä Koski, Pudasjärven reumayhdistys ry  
Vesa Holmström, Pudasjärven Sotaveteraani ry 
Sinikka Mosorin, palvelusuunnittelija, sihteeri 

 
Vierailijat:  Tapio Laurila, JobBoost-hanke klo 15:00 – 15:50 
 
Poissa:  Lilja Kettunen, palveluohjaaja, Oulunkaaren kuntayhtymän asiantuntijaedustaja  

Tuula Tolkkinen, palveluesimies, Oulunkaaren kuntayhtymän asiantuntijaedustaja 
 
Helena Koivukangas (Marko Väyrynen), diakoniaviranhaltija Pudasjärven seurakunnan edustaja  

Marja Lantto (Ilona Ritola), kaupunginhallituksen edustaja   
   
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00.  
 

2. Todetaan kokouksen osallistujat 
Todettiin kokouksen osallistujat.  
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 

4. Pirtin Kohtaamon toiminta 
Projektikoordinaattori Tapio Laurila kertoi Hyvän olon keskus Pirtin Kohtaamon toiminnasta ja mm. 
Kelan kanssa tehtävästä yhteistyöstä.  
 
Pirtin Kohtaamo on avattu maaliskuussa 2022. Kohtaamo toimii monipalvelupisteenä työllisyyden, 
osaamisen, työnantajapalveluiden ja arjen palveluihin sekä tapahtumien, infojen ja koulutusten 
järjestämiseen. Pirtin Kohtaamoon voi mennä ilman ajanvarausta. Kohtaamo toimii myös verkossa 
www.pirtinkohtaamo.fi ja kentällä. 
 
Jatkossa Hyvän Olon keskus Pirtissä kaupungin asiakaspalvelu ja Kohtaamo tarjoavat Kelan 
avustavaa palvelua. Maanantaina ja tiistaina kuntalaisilla on mahdollisuus saada yhteys Kelan 
palveluneuvojaan etäyhteydellä. Asiakkailla on mahdollisuus saada neuvontaa mm. hakemusten ja 
lomakkeiden täyttöön kaupungin ja Kohtaamon asiakaspalvelijoilta.  
 
Perjantai aamupäivisin Kohtaamossa on paikalla Kelan oma asiantuntija. Ajanvarausasiakkaita 
palvellaan edelleen perjantaisin Kelan omassa toimistossa Pirtin yläkerrassa.  
Myös Kelan kirjeitä voi kesäkuusta alkaen jättää Pirtin infopisteelle.  
 
Asiointipiste on avoinna Pirtin Kohtaamossa ma, ti, ke, to, pe klo 9 -15. 
 

http://www.pirtinkohtaamo.fi/
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Liitteenä kokouksessa esitetty materiaali.  
 

5. Hyvinvointialueen edustajien nimeäminen  
 
Sote-järjestämisen vastuuvalmistelija Kirsti Ylitalo-Katajisto on lähestynyt Pohjois-Pohjanmaan 
alueen kuntia kirjeellä (Liite 1.), jossa vanhus- ja vammaisneuvostoja pyydetään nimeämään 
ehdokkaansa tulevaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon. Jotta tuleviin 
neuvostoihin saadaan monipuolisesti jäseniksi sekä miehiä että naisia, pyydetään jokaista kuntaa 
esittämään yhtä miestä ja yhtä naista sekä hyvinvointialueen vanhusneuvostoon, että 
vammaisneuvostoon.  
 
Esitykset tulee lähettää 31.5.2022 kello 16.00 mennessä.  
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston kannanotto:  
Hyvinvointialueen vanhusneuvostoon esitetään Pudasjärven edustajiksi Heleena Talala ja Esko 
Ahonen. 
 
Hyvinvointialueen vammaisneuvostoon esitetään Pudasjärven edustajiksi Arja Panuma ja Ismo 
Riepula.  
 

6. Yhdistysten maksuttomien tilojen selvitys valmistelussa  
 
Palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin antoi yhdessä kiinteistöpäällikön kanssa valmistellun 
tilannekatsauksen valmistelussa olevista yhdistysten maksuttomista tiloista Kurenalla.  
Yhteisövaliokunta on antanut ohjausesityksensä asiasta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 
24.5.2022.  
 
Tähän saakka kaupunki on tarjonnut kaupungintalon tiloja maksuttomasti yhdistystoimijoiden 
käyttöön. Uudessa esityksessä seuraavat tilat olisivat maksutta käytössä:  
 
Oulunkaaren tilat (kiinteistöpäällikkö sopinut asiasta):  

 Työkeskus, kahvio 32 pöytäpaikkaa + sohvaryhmä, klo 16-21, esteetön (päivisin 
kehitysvammaisten päivätoiminta) 

 Osviitta, kahvio 16 pöytäpaikkaa ja kokoontumistila (16 pöytäpaikkaa), klo 16-21, esteetön 
(päivisin mielenterveyskuntoutujat) 

Kaupungin omat tilat:  
 Kirjakaupan entinen tila, wc ja vesipiste kellaritilassa (portaat), käytettävissä myös yritysten 

pop-up myymäläksi, tilaan tuodaan siirrettävät kalusteet   
 Puikkarin neuvotteluhuone,20-25 pöytäpaikkaa, Puikkarin aukiolojen mukaan (esteetön) 
 Pohjantähti, kahvio 32 pöytäpaikkaa ja 2.kerroksessa kaksi neuvottelutilaa, jotka 

kalustetaan, (portaat, ei hissiä), auditorio/elokuvasali, klo 8-21 
 Suojalinna, Sali 120 istumapaikkaa ja kahvio, 32 istumapaikkaa, klo 8-21 

 
Hyvän olon keskus Pirtin osalta asia on vielä selvityksen alla.  
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston kannanotto:  

Yleiseen yhdistyskäyttöön esitetyt maksuttomat tilat ovat sopivia.  

Ne tilat, jotka olisivat päivisin käytettävissä, ovat liian kaukana vanhus- ja vammaistoimintaan 
liittyville yhdistyksille.  Näiden yhdistysten toimintaan tarvitaan päiväsaikaan tiloja 
vanhusten asuinkeskittymän läheisyydestä. Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää, että 
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kaupunki kävisi keskustelua Pudasjärven seurakunnan kanssa, että lähtisikö se kaupungin ja 
Oulunkaaren kuntayhtymän tavoin mukaan yhdistysten maksuttomien tilojen tarjoamiseen.  

Toivotaan vanhus- ja vammaistoimintaan liittyvien yhdistysten maksuttomien tilojen päästöstä 
kesäkuun alkupuolella, koska syksyn toimintaa ollaan jo suunnittelemassa.   

 
7. Muut mahdolliset asiat  

Voimaa vanhuudesta -hanke on alkanut aktiivisesti. Pyydetään syksymmällä liikuntaohjaaja Sampo 

Laakkonen kertomaan hankkeen hyviä käytäntöjä.  

 
Eduskunnan ikäverkoston webinaari pidetään 23.5.2022 webinaarina. Vanhus- ja 

vammaisneuvoston jäsenille on lähetetty sähköpostilla linkki, jota kautta tilaisuuteen voi ilmoittautua.  

  
Seuraava kokous pidetään 25.8.2022 klo 15-17. Pyydetään seuraavaan kokoukseen Pudasjärven 

vuokratalojen toimitusjohtaja Jouko Väänänen kertomaan kehitysvammaisten palvelutalon 

rakennuksen suunnittelutilanteesta.  

 
Käytiin keskustelua lokakuussa olevasta vanhusten viikosta. Toivottiin, että voitaisiin järjestää viikolle 

hauskuutta ja naurua, musiikkia ja teatteria. Suunnitellaan ohjelmaa tarkemmin elokuun 

kokouksessa.  

 

8. Kokouksen päättäminen  
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.52.  
 

 

Pudasjärvellä 31.5.2022 

Heleena Talala   Sinikka Mosorin  
puheenjohtaja   sihteeri  


