
HAAPAJÄRVEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO 

 

Aika ja paikka 

1.3.2022 klo 14.00 – 16.15, Haapajärven kaupungintalon valtuustosali, 3. krs. 

 

Läsnä: 

Väinö Wassholm, Eläkeläiset ry 

Sinikka Kyrö, Näkövammaiset 

Maritta Niska, Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry 

Maritta Savolainen, Keski-Pohjan Diabetesyhdistys 

Seija Raudaskoski, Haapajärviseudun Reuma ja Tules ry 

Raimo Junnikkala, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys, Haapajärven osasto 

Paavo Lähetkangas, Haapajärven Invalidit ry 

Maija Rönkkö, Haapajärven Eläkeliitto 

Erkki Leppälä, Haapajärven seurakunta 

Kari Kestikievari, Haapajärven tekniset palvelut 

Anita Rivander, Haapajärven sivistyspalvelut 

Virpi Jaatinen, Ppky Selänne, saapui kokoukseen klo 14.35 

Sirpa Hietala, Ppky Selänne 

 

Poissa: 

Kyösti Nylund, Selänteen Kuulonhuoltoyhdistys ry 

Eija Pietilä, Haapajärven omaishoitajat ja läheiset ry  

Riitta Lintinen-Savikko, Haapajärven Sydänyhdistys 

 

 

 



1. Kokouksen avasi puheenjohtaja Väinö Wassholm. Sihteerinä toimi Sirpa 
Hietala. 

 
2. Todettiin kokouksen läsnäolijat.  

 

Samalla käytiin läpi vanhus- ja vammaisneuvoston uusi kokoonpano kaudelle 
2022 – 2025. Haapajärven Invalidit ry:n, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen 
Haapajärven osaston, Haapajärven seurakunnan sekä Haapajärven 
sivistystoimen edustajat ja toinen Ppky Selänteen edustajista ovat neuvoston 
uusia jäseniä. Haapajärven Erkat ry ei ole ilmoittanut halustaan osallistua 
neuvoston toimintaan yhdistyksen puheenjohtajalle ja sihteerille 
sähköpostitse 7.1.2022 lähetetystä sähköpostiviestistä huolimatta. 
Haapajärven Erkat ry:llä on mahdollisuus tulla mukaan neuvoston toimintaan 
myöhemmin, jos haluavat. 
 
Myös uudet jäsenet hyväksyivät edellisen kokouksen puheenjohtajan (Väinö 
Wassholm), varapuheenjohtajan (Sinikka Kyrö) ja sihteerin (Sirpa Hietala) 
valinnat. 

 

3. Edellisen kokouksen muistion (15.12.2021) tarkastaminen; ei 
huomautettavaa. Sovittiin, että jatkossa edellisen kokouksen muistiota ei 
tarkasteta kokouksessa, vaan neuvoston jäsenet ilmoittavat sihteerille parin 
päivän sisällä saatuaan muistion, mikäli he huomaavat muistiossa 
korjattavaa. Päätettiin, että muistio riittää; ei tarvita pöytäkirjaa ja 
pöytäkirjantarkastajia. 
 

4. Haapajärven kaupungin strategiatyöryhmään valittiin neuvoston edustajaksi 
Väinö Wassholm ja hänen varalleen Paavo Lähetkangas. Todettiin, että 
kaupungin strategiassa ei mainita lainkaan ikäihmisiä, minkä vanhus- ja 
vammaisneuvoston edustaja ottaa esille seuraavassa työryhmän 
kokouksessa. 

 

Neuvoston ”katupojat”-ryhmän uudeksi nimeksi sovittiin Paavo 
Lähetkankaan esittämä esteettömyysryhmä, jonka jäsenet jatkossa ovat Kari 
Kestikievari, Sinikka Kyrö sekä neuvoston ulkopuolelta Veikko Palsamäki, jota 
Haapajärven Invalidit ry:n Paavo Lähetkangas kysyi tämän kokouksen jälkeen 
tähän tehtävään. 
 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueelliseen vanhusneuvostoon 
Haapajärven vanhus- ja vammaisneuvostosta valittiin Väinö Wassholm ja 



varalle Paavo Lähetkangas. Alueelliseen vammaisneuvostoon valittiin Paavo 
Lähetkangas ja varalle Väinö Wassholm. Edustajat valittiin valmiiksi, jotta 
edustajat voidaan ilmoittaa heti, kun heitä hyvinvointialueelta kysytään. 
 

5. Päivitettiin vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö. 
 

6. Päivitettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022. 
 

7. Ppky Selänteen järjestämä ikäihmisten messutapahtuma pidetään 
Haapajärven monitoimitalolla keskiviikkona 27.4.2022 klo 14 – 17. Päätettiin 
kutsua Pyhäjärven ja Reisjärven vanhus- ja vammaisneuvostot Haapajärven 
neuvoston vieraiksi ennen messutapahtumaa. Haapajärven valtuustosali on 
varattu klo 10 – 13 vierailua varten. Vierailulle varataan kaksi ja puoli tuntia.  

 

8. Vanhus- ja vammaisneuvosto piti erittäin tärkeänä ikäihmisten digiosaamisen 
edistämistä koulutuksen ja neuvonnan avulla. Anita Rivander on kouluttanut 
ikäihmisiä mobiililaitteen käyttöön. Hän kertoi, että kirjaston henkilökunta 
auttaa pyydettäessä, jos voi. Kirjastossa asiakkaat voivat käyttää 
pöytäkonetta, tulostaa ja saada tarvittaessa apua tietokoneen käyttöön 
ajanvarauksella, mutta muulloinkin.  

 

 
Yhteiskunta digitalisoituu lujaa vauhtia, mutta kaikilla kansalaisilla ei ole 
mahdollisuutta ja/tai kykyjä/halua käyttää tietokonetta ja älypuhelinta. 
Pankkien tulisi opastaa asiakkaitaan kädestä pitäen käyttämään sähköisiä 
palvelujaan. 
 
On kuitenkin muistettava, että digissä on hyviäkin asioita ikäihmisille, kuten 
etäyhteyspalvelut niille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille, joille ne 
sopivat. 
 
Invalidiliitto ja Eläkkeensaajien Keskusliitto ovat myöntäneet tukea 
jäsenjärjestöilleen digikoulutuksen järjestämiseksi. Haapajärven Invalidit ry 
oli aloittamassa koulutusta mutta korona-aika esti sen. 
 
Sovittiin, että sihteeri Sirpa Hietala on yhteydessä Jokilatvan opiston rehtori 
Kim Ojaan sähköpostitse ja pyytää opistoa järjestämään digikoulutusta 
ikäihmisille ja ikääntyville lukuvuonna 2022 – 2023 ja myös sen jälkeen. 
 
 



 

 
9. Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen toimitusjohtaja Taina Ruhala kertoi 

neuvostolle Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Haapajärvellä -hankkeen 
etenemisestä. Ympäristöministeriö on tukenut hanketta.  

Haapajärvellä on vuoteen 2028 mennessä 750 uutta 75 vuotta täyttänyttä 
asukasta. Vuokratalojen asukkaat ikääntyvät, mikä on huomioitava 
uudisrakentamisessa ja vanhojen vuokratalojen peruskorjauksessa. 
Esteettömyys on päivän sana. 

Kaivokadun kerrostalo peruskorjataan: alakerta tehdään esteettömäksi 
mutta hissiä ei saa rakentaa. Talosta tulee eri sukupolvien talo. Kilpailutus 
parin viikon päästä, kesäkuussa tarkoitus aloittaa rakentaminen; kuusitoista 
38 – 46 m²:n asuntoa, jotka valmistunevat jouluksi 2022. 
 
Luhtitalot Vitikantieltä puretaan ja tilalle rakennetaan puutalokortteli, johon 
tulee 38 – 44 m²:n senioriasuntoja ja 38 – 71 m²:n asuntoja kaikenikäisille. 
ARA määritteli asuntojen neliöt, joiden pitää olla sopivat Kelan asumistuelle. 
Puutalokortteliin tulee 9 + 11 asuntoa, jotka valmistunevat tammikuussa 
2023. Kylätalo rakennetaan ensi vuonna. 
 
Haapajärvellä on pula vuokra-asunnoista; tällä erää ylimääräisiä asuntoja ei 
ole. 
 
Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot on yksi pääyhteistyökumppaneista 
kolmivuotisen (2021 – 2023) AsTu – Asumisen tukemisella eteenpäin -
hankkeessa (STEA-rahoitus). Jokilaakson alueella on viisi asumisentukijaa. 
Hanke on tarkoitettu myös ikäihmisille. Yksinäisyys on suuri murhe, mihin 
avuksi suunnitteilla yhteisötalkkari. Keskustan alueelta puuttuu 
yhteisöllisyys; ei ole kylätoimikuntaa kuten sivukylillä. 
 

10. Seuraava kokous pidetään tiistaina 3.5.2022 klo 14 – 16 Haapajärven 
kaupungintalon 3. kerroksen valtuustosalissa. 

 

11. Kokous päättyi klo 16.15. 
 

Muistion laati 

 

Sirpa Hietala, sihteeri, puh. 044 4456 187 (klo 12 – 13) 


