
HAAPAJÄRVEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO 

 

Aika ja paikka 

23.9.2021 klo 14.00 – 16.00, Haapajärven kaupungintalon valtuustosali, 3. krs. 

 

Läsnä: 

Sinikka Kyrö, Mielenterveysyhdistys Kynkkä ry  

Maritta Niska, Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry 

Kyösti Nylund, Selänteen Kuulonhuoltoyhdistys ry 

Maritta Savolainen, Keski-Pohjan Diabetesyhdistys 

Seija Raudaskoski, Haapajärviseudun Reuma ja Tules ry 

Leena Kivioja, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys, Haapajärven osasto 

Katriina Kalajanniska, Annikki Larmin varajäsen, Eläkeläiset ry 

Leena Nurmenniemi, Maija Rönkön varajäsen, Haapajärven Eläkeliitto 

Eija Pietilä, Haapajärven omaishoitajat ja läheiset ry  

Veikko Palsamäki, Haapajärven Invalidit ry 

Kari Kestikievari, Haapajärven kaupunki/tekniset palvelut 

Ulla Muhonen, Ppky Selänne, saapui klo 14.20 

Sirpa Hietala, Ppky Selänne 

 

Poissa:  

Tuija Olkkola, ent. Kumara, Haapajärven Erkat ry 

Riitta Lintinen-Savikko, Haapajärven Sydänyhdistys 

Merja Koskela, Haapajärven seurakunta 

Soile Kantola, Haapajärven kaupunki/sivistyspalvelut 

 

 

 



1. Kokouksen avasi puheenjohtaja Sinikka Kyrö. Sihteerinä toimi Sirpa Hietala. 
 

2. Todettiin kokouksen läsnäolijat. Selänteen Kuulonhuoltoyhdistys ry on 
vaihtanut varsinaista jäsentä: Eeva-Liisa Leppälä on jäänyt pois ja hänen 
tilallaan 23.9.2021 alkaen on Kyösti Nylund.  
 

3. Laadittiin vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2020. 
 

4. Laadittiin vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma syksylle 2021 
ja vuodelle 2022.  

 

5. Haapajärven kaupungille on myönnetty valtionavustus ikääntyneiden 
asumisen kehittämistä varten. Ikäihmisten asumisen työpaja Haapajärven 
valtuustosalissa 27.10.2021 klo 13 – 15. Tilaisuus on avoin kaikille. 
Tilaisuudessa esitellään Vitikanpuiston ympärille rakennettavan 
ikäystävällisen alueen piirustukset. Ikääntyvien asumisen 
kehittämishankkeen projektipäällikkö Sanna Uotila ja Kiinteistö Oy 
Haapajärven Vuokratalojen toimitusjohtaja Taina Ruhala kutsutaan 
seuraavaan vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukseen. 

 

6. Uusi vanhus- ja vammaisneuvosto valitaan kaudelle 2022 – 2025. Kaikki 
Haapajärvellä toimivat järjestöt voivat nimetä varsinaisen jäsenen ja 
varajäsenen tulevalle kaudelle. Järjestöjä pyydetään ilmoittamaan jäsenen ja 
varajäsenen nimi ja yhteystiedot, osoite, puh.numero ja sähköpostiosoite, 
neuvoston sihteerille Sirpa Hietalalle joulukuun 2021 alkuun mennessä. 

 

7. Vanhustenviikkoa, jonka teemana on ”Luonto antaa voimaa”, vietetään 3.-
10.10.2021. Tänä vuonna neuvosto ei järjestä mitään vanhustenviikon 
ohjelmaa. Järjestöt voivat järjestää omaa ohjelmaa. Retkeilevä Haapajärvi -
hankkeen puitteissa Haapajärvelle on kunnostettu erilaisia luontokohteita ja 
nuotiopaikkoja, kuten Kuusaan Eurolan pihan laavu ja Siiponkosken kota. 
Siiponkosken kalastuslaituri valmistuu vasta keväällä 2022. 

 

8. Päätettiin, että valtakunnalliseen vanhusneuvostopäivään osallistutaan etänä 
torstaina 4.11.2021 klo 10 – 15.30. Päivän teemana on ”Tie takaisin 
parempaan arkeen – Vanhusneuvostot vaikuttavina toimijoina ikäihmisten, 
järjestöjen ja viranomaisten välillä”. Kaupungintalon valtuustosali on varattu 
yhteistä osallistumista varten 4.11.2021 klo 9 – 16. Ilmoittautuminen 
sihteerille 27.10.2021 mennessä, sähköpostitse sirpa.hietala@selanne.net 
tai puhelimitse 044 4456 187. 

mailto:sirpa.hietala@selanne.net


 

9. Kansalliset vammaisneuvostopäivät 22.-23.11.2021. Päätettiin osallistua 
etänä vain toisena päivänä eli tiistaina 23.11.2021 klo 13 – 16. Haapajärven 
kaupungintalon kokoushuone 2, on varattu yhteistä osallistumista varten. 
Ilmoittautuminen sihteerille 15.11.2021 mennessä sähköpostitse tai 
puhelimitse. 

 

10. Pohjois-Pohjanmaan virtuaaliset järjestömessut 9.-10.11.2021. Kokonaan 
verkossa toteutettavaan ohjelmaan voi osallistua kuka tahansa omalta 
laitteeltaan. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet: 
https://www.jarjestomessut.fi/. 

 

11. POPSOTE-hankkeessa pilotoidaan kotisairaalatoimintaa Oulun eteläisellä 
alueella. Kotisairaala kutsuu järjestöjä yhteisen keskustelun äärelle 
13.12.2021 klo 9.00 – 10.30. Sähköposti, jossa on osallistumislinkki, on 
lähetetty sähköpostitse jäsenille 11.10.2021. 

 

12. Suvanto ry:n Mummonmarkan vartijat -hanke on halunnut nostaa esiin 
ikääntyviä koskevan kaltoinkohtelun ja taloudellisen hyväksikäytön 
tunnistamisen ja ehkäisemisen tärkeyttä, koska yhä useampi ikääntynyt 
joutuu näiden rikosten kohteeksi. Hanke alkoi lokakuussa 2018 ja päättyy 
31.12.2021. Hankkeen verkkosivusto www.mummonmarkanvartijat.fi jää 
suuren yleisön käyttöön hankkeen päätyttyäkin. Kannattaa tutustua 
sivustoihin. 

 

13. Leena Kivioja on ollut toukokuusta 2021 alkaen vanhus- ja 
vammaisneuvoston edustaja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
työryhmässä (hyte-työryhmässä). Leena kertoi lyhyesti työryhmän 
toiminnasta. 

 

14. POPsote-hankkeen projektipäällikkö Sanna Salmela lähestyi Pohjois-
Pohjanmaan vanhusneuvostoja sähköpostilla, jolla hän haki hymyilevää 
ikämiestä ikäihmisten hyvinvointia esittelevän kuvan päähenkilöksi kunnan 
vanhusneuvostosta. Kuvaan etsitään henkilöä, joka olisi noin 72 – 77-vuotias 
mies, koska nuorta ja nuorta aikuista koskeviin vastaaviin kuviin tulee naisen 
kuvat. Haapajärven vanhus- ja vammaisneuvostosta ei löytynyt tähän 
halukasta mieshenkilöä. 

 

15. Ppky Selänteen terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski kertoi 
POPsote-hankkeesta ikäihmisten näkökulmasta. Ikäihmisten palvelujen 

http://www.mummonmarkanvartijat.fi/


kehittämishankkeen sisältö: 1)asiakas- ja palveluohjaus, jossa pyritään yhden 
luukun -periaatteeseen, 2) omaa elämää kotona; kotihoito 24/7 ja 
kotikuntoutus, 3) kotisairaalahanke, jonka kehittämisestä vastuu on Oulun 
eteläisellä, 4) osaava ja riittävä henkilöstö, mm. hoiva-avustajakoulutus 
Ylivieskaan, lähihoitajakoulutus Reisjärvellä ja sairaanhoitajakoulutus 
monimuoto-opiskeluna Reisjärvellä, 5) RAI-toimintakykyarvion kriteerit ja 6) 
tietojohtaminen. 

 

Esitys herätti keskustelua. 
 

16. Seuraava kokousaika ilmoitetaan myöhemmin. 
 

17. Kokous päättyi klo 16.00. 
 
 
 

Muistion laati 

 

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

 

 

 


