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 PÖYTÄKIRJA 
 
Kokous Vanhusneuvoston kokous nro. 2/2022  
 
Aika ti 29.3.2022 klo 11.00–13.31 
 
Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 
 
Osallistujat:Taimi Piippo (pj.),  Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys ry  

Taimi Nurminen (vpj.),  Pyhäjärven Seniorit ry 
Armas Niemi,  Pyhäjärven Eläkeläiset ry 
Eila Leppäharju,  Pyhäjärven Omaishoitajat ja läheiset ry 
Kaija Parttimaa,  Sotainvalidit ja omaiset       
Eija Vaarala-Saarenpää,  SRK:n diakoniatyö ja SPR 
Raija Miettinen,  Pyhäjärven vanhustenkotiyhdistys ja Suomenselän Muisti ry 
Virpi Jaatinen  Ppky Selänteen edustaja, TEAMS-yhteydellä klo 11.43-12.15 
Terhi Mustakangas,  hyvinvointipalveluiden edustaja 
Sami Laukkanen,  teknisten palveluiden edustaja 
Sirpa Pesonen-Vuorisalo,  kaupunginhallituksen edustaja, poistui klo 12.37 
Jenni Kumpumäki,  sihteeri, yhteisöasiamies 

Kutsuttuna Mirja Hynninen Suomenselän muisti ry, poistui klo 11.39  
 

Asiat 
 
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.00 ja totesi läsnäolijat. 

2. 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen 
hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Hyväksyttiin työjärjestys. 
 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taimi Nurminen ja Armas Niemi.  
 
4. Muistisairauksien yhteiskunnalliset vaikutukset ja Muistiluotsin toiminta.  
 
Esittelijänä Mirja Hynninen, Suomenselän Muisti ry. Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan Muistiluotsi ovat lähettäneet kannanoton muistisairauksien laadukkaan 
hoidan tärkeydestä aluevaltuutetuille sähköpostitse. Vanhusneuvostolla on mahdollisuus 
tehdä oma huolenilmaus, joka toimitetaan aluevaltuutetuille.  
 
Esitys: Vanhusneuvosto merkitsee esittelyn tiedoksi ja tekee kannanoton 
muistisairauksien hoidosta. Kannanotto/huolenilmaus toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen valtuutetuille.  
 



Päätös: Vanhusneuvosto merkitsi esittelyn tiedoksi ja kiitti Mirja Hynnistä 
mielenkiintoisesta esityksestä, jossa käsiteltiin Muistiluotsin toimintaa ja muistisairauksien 
hyvää hoitoa ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.  

 
Pyhäjärven vanhusneuvosto esittää huolenilmauksensa Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen valtuutetuille ja varavaltuutetuille muistisairauksien hoidosta. 
Muistisairauksien hyvä hoito kannattaa ja vähentää kustannuksia. Hyvinvointialueella tulee 
turvata riittävä muistihoitajien määrä ja lähipalvelut. Ennaltaehkäisevä työ ja varhainen 
diagnosointi siirtävät ympärivuorokautisen hoidon tarvetta ja säästävät kustannuksia. 
Laadukkaalla ja oikea-aikaisella hoidolla voidaan parantaa muistisairaan ja hänen 
läheistensä elämänlaatua. Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään. Väestö ikääntyy 
ja näin ollen muistisairaiden määrä tulee kasvamaan tulevien vuosikymmenien aikana. 
Vuoteen 2040 mennessä muistisairaiden määrä tulee tuplaantumaan.  
 
Vanhusneuvosto yhtyy Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan Muistiluotsin kantaan ja 
aluevaltuutetuille/varavaltuutetuille lähetettyyn kirjeeseen. 
  
Vanhusneuvosto esittää, että Pyhäjärven kaupunginhallitus jättää oman kannanottonsa 
muistisairauksien hoidosta hyvinvointialueelle.  
 
5. Ppky Selänne. Omavalvonnan toteutuminen, ympärivuorokautinen hoito ja 

maksusitoumus matkoille arviointiyksikkökäynneille. 
 
Esittelijänä Virpi Jaatinen. Omavalvonta tulee toteutumaan vastaavanlaisesti 
hyvinvointialueille siirtyessä. Omavalvonta on lakisääteistä toimintaa ja palveluntuottajan 
työkalu, jonka avulla kehitetään sekä seurataan palvelujen laatua.  
 
Arviointiyksikössä hoidetaan asiakkaita, jotka tarvitsevat toimintakyvyn, kuntoutus- ja 
palvelutarpeen arviointia. Asiakkaat tulevat hoitojaksolle arviointiyksikköön 
moniammatillisen kotikuntoutustiimin kautta vuodeosastoilta, erikoissairaanhoidosta, 
päivystysvastaanotoilta sekä myös suoraan kotoa. Ensisijaisesti arviointijakso toteutetaan 
asiakkaan kotona, jos arviointijakso voidaan toteuttaa siellä turvallisesti asiakkaan tilanne 
huomioon ottaen. Arviointijaksot toteutetaan ns. normaaleissa olosuhteissa. Useimmiten 
terveyskeskuksien vuodeosastoille on jouduttu akuutin sairastumisen vuoksi. Tämän 
vuoksi arviointijaksoja ei toteuteta vuodeosastoilla. Matkat arviointiyksikköön eivät ole 
Kelan korvattavia matkoja, vaan asiakas kustantaa itse matkat arviointiyksikköön.  
 
Kuntoutus. Kuntoutustoiminta tehostetussa palveluasumisen yksiköissä on yksityisen 
palvelutuottajan vastuulla. Lääkinnällinen kuntoutus on mahdollista yksikössä lääkärin 
lähetteellä. Kotihoidossa työntekijät tukevat päivittäisessä työssään asiakkaan 
toimintakykyä. Kotihoidossa työskentelee myös omat fysioterapeutit, jotka kuntouttavat 
kotihoidon asiakkaita. Kotihoidon fysioterapeutit eivät vieraile tehostetun palveluasumisen 
yksiköissä.  
 
Päätös: Vanhusneuvosto merkitsi esittelyt tiedoksi ja esittää PPKY Selänteelle 
seurattavaksi, että kotihoidossa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä huomioidaan ja 
toteutetaan asianmukaisesti asiakkaan kuntouttava ja toimintakykyä ylläpitävä hoito. 
Lisäksi keskusteltiin arviointijaksojen järjestämisestä arviointiyksiköissä; ovatko matkat 
tarpeellisia ja inhimillisiä asiakkaille. Ensisijaisesti tulee pyrkiä siihen, että arviointijakso 
toteutetaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä ja välttäen tarpeettomia matkoja 
arviointiyksiköihin. Matkat ovat myös huomattava kuluerä asiakkaalle. Esitys kuntouttajan 
palkkaamisesta ja valvonnasta sekä huomio arviointiyksikkökäyntien tarpeellisuudesta 



välitetään PPKY Selänteen hallitukselle. Vanhusneuvosto esittää PPKY Selänteen 
hallitukselle, että se tarkastelee näiden palveluiden toimivuutta ja kehittää niitä 
asiakaslähtöisesti.  
 
 
6. Vanhusneuvoston kohtaamiskahvit keväällä 2022 
 
Ennen koronaa vanhusneuvosto on vieraillut PPKY Selänteen päivätoiminnassa 
keskustelemassa päivätoiminnan asiakkaiden kanssa. Päivätoiminnan puolesta sopii, että 
kohtaamiskahvit käynnistetään jälleen keväällä. Kohtaamiskahvien ajankohdiksi on 
ehdotettu ma 4.4., ke 20.4., ti 3.5. ja pe 20.5, jolloin ehtisimme vierailla kevään aikana 
neljän eri ryhmän luona. Kohtaamiskahvit alkaisivat klo 12.45, jolloin olisi noin tunti aikaa 
ennen taksin tuloa.  

 
Esitys: Vanhusneuvosto päättää kevään 2022 kohtaamiskahvien ajankohdat. 
 
Päätös: Vanhusneuvosto päätti kevään 2022 kohtaamiskahvien ajankohdiksi ma 4.4., ke 
20.4., ti 3.5. ja pe 20.5. Kokoontumiselle osallistuu 2 vanhusneuvoston jäsentä ja sihteeri. 
Sihteeri sopii vanhusneuvoston jäsenten kanssa vuoroista.  
 
7. Ajankohtaiskatsaus, jäsenten tuomat kuulumiset 
 
Esitys: Vanhusneuvosto merkitsee esittelyt tiedoksi. 
Päätös: Vanhusneuvosto merkitsi esittelyt tiedoksi.  
 
8. Tiedoksi saatettavat asiat  
 
-Hallituksen ja vapaa-aikapalvelujen avustushaku avautuu 1.4 Akkuna.fi-palvelussa. 
Ilmoitus 30.3 Pyhäjärven Sanomissa. Lisätietoja kaupungin kotisivuilla Ajankohtaista-
osiossa. 
 
9. Muut asiat ja jäsenten aloitteet 
 
-Ikäihmisten messut 27.4 Haapajärven monitoimitalolla. Messut järjestetään vuosittain 
PPKY Selänteen alueella. Koronaepidemian vuoksi järjestetty viimeksi vuonna 2019. 75-
vuotiaiden syntymäpäiväkahveille kutsuttu 560 henkilöä. Vanhusneuvostojen 
yhteistapaaminen samaisena päivänä.  

 
-Selänteen vanhuspalveluiden suunnitelma 2022–2025. Nähtävillä PPKY Selänteen 
kotisivuilla Ikääntyneiden palvelut-osiossa. 

 
-Esitys/palaute tekniselle toimelle kävelyteiden huonosta kunnosta. Teiden auraukseen 
ei olla tyytyväisiä jalankulkijoiden näkökulmasta; teillä on möykkyjä ja polanteita sekä tiet 
ovat paikoin ”pyykkilautana” aurauksien jäljiltä. Lisäksi aurauksissa on havaittu puutteita, 
esim.  29.3.2022 kaupungintalon edessä oleva suojatien alue oli auraamatta. Keväästä 
syksyyn ongelmaksi on koettu suojateiden kohdille muodostuneet vesilammikot (esim. 
Vesitorintien suojateiden kohdille). 
Teknisen toimen johtaja kertoi, että kaupunginpuolelta palautetta teiden aurauksista 
vastaanottaa rakennusmestari Antti Taskinen ja valtion teistä palautetta voi antaa ELY-
keskukselle. Runsasluminen talvi on tuonut teiden kunnossapitoon ja lumenauraukseen 
omat haasteensa. Pyhäjärvellä lumenauraukset ovat toteutuneet pääsääntöisesti 



vaatimusten ja sopimuksien mukaisesti. Palautteesta keskustellaan urakoitsijoiden kanssa 
tulevaa kautta varten. 
 
 
 
  
10. Kokouksen päättäminen ja seuraavan ajankohdan sopiminen 
Seuraavaan kokouksen ajankohtaa ei sovittu. Tulossa PPKY Selänteen yhteinen 
vanhusneuvostojen tapaaminen 27.4. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.31.   
 
 
 
 
Taimi Piippo    Jenni Kumpumäki 
Vanhusneuvoston puheenjohtaja  Vanhusneuvoston sihteeri 
 
 
 
 
Taimi Nurminen    Armas Niemi 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
 
 


