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Vanhusneuvoston kokous  

Aika  Torstai 17.2.2022 kello 9.00 

Paikka  Omenamäen palvelukeskus, kokoushuone Melba/Silva  

Läsnä  Leena Sorjonen, puheenjohtaja 

  Ros-Mari Aarttila 
  Bengt Dahlqvist 

  Lars Heinonen 
  Kirsti Hiltunen 
  Hilkka Knuuttila 

  Soili Koskelainen   
  Anja Luoma   

  Tuire Seittamo, sihteeri  
 
Poissa  Carl-Johan Numelin 

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ros-Mari Aarttila ja Anja 

Luoma. Sovittiin, että jatkossa pöytäkirjojen lisäksi myös 
esityslistat lähetetään varajäsenille.  

3 Vieraana vammais- ja vanhuspalveluiden johtaja Krister Lindman 

Krister Lindman, joka toimii Kirsi Oksasen sijaisena 31.8.2022 
asti, kertoi kattavasti vanhuspalveluiden nykytilanteesta. 

Ruorin toiminta on sujunut hyvin koronapandemiasta huoli-
matta. Asiat hoituvat yleisimmin puhelimitse ja kotikäyntejä on 

tehty parin viime vuoden aikana huomattavasti vähemmän 
kuin ennen. Ruorista voi pyytää esim. palvelunarvion. 
Ruorissa on kaksi henkilöä töissä ja sinne tulee kuukausittain 

noin 450 yhteydenottoa. Omaishoidosta kysytään eniten. 
Yhteydenotoista 82 % on puheluita, 12 % sähköposteja ja     
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6 % käyntejä paikan päällä. Takaisinsoittopalvelun pitäisi 

toimia vielä saman päivän aikana. Ruorissa käymiseen ei 
tarvita ajanvarausta. 

Vammaispalvelun puolelle pitää varata aika. Vammais-

palvelusta tehdään myös kotikäyntejä. Vammaispalvelun 
asiakastyytyväisyyskysely tehtiin viime vuoden puolella ja 

tuloksia on tulossa noin kuukauden päästä. Vammais-
palvelussa on juuri valittu yksi uusi työntekijä ja toinen 
työntekijä valitaan pian. 

Näsin osastot ovat aivan täynnä. Nyt on jo rauhallisempaa 
kuin vuodenvaihteessa. Osastoilla on 4 koronapaikka. Vain 

yhdessä palvelutalossa on juuri nyt vierailukielto koronan 
vuoksi. Kaikki asiakkaat on pystytty ottamaan sairaalasta 
palvelutaloihin. 

Fysioterapeutit jakavat ajanvarauksella Omenamäen infosta 
liukuesteitä ja antavat ohjeita kaatumisen ehkäisemiseksi. 

Liukuesteitä ja ohjeita viedään tarvittaessa myös kotiin. 

Wilhelminan päivätoiminta pyörii normaalisti. 

Kotihoidossa eniten haasteita aiheuttaa henkilöstövaje.  

10 kotihoitajan vakanssia on auki. Vinkkipalkkion uudesta 
kotihoitajasta voi saada vain kaupungin työntekijä. 

Ulkomaalaisia hoitotyö kiinnostaa enemmän kuin 
suomalaisia. 

Harriet Finne-Soverin johdolla on tehty hiljattain kaksikin 

erilaista laatuarviointia, palvelutalojen laadusta ja 
työhyvinvoinnista. 

Omenamäen palvelukeskuksessa on enää vähän rajoituksia 
jäljellä. Niistäkin toivottavasti päästään jo maaliskuussa. 
Omenamäki on ollut mukana Monia-hankkeessa 

(muistiystävällisempi Omenamäki). 

Palvelutaloissa on 235 omaa paikkaa ja 111 ostetaan 

(Vuokko, Laamanni, Fredrikanhovi, Hongas). Tavoitteena on, 
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ettei hyvinvointialueisiin siirryttäessäkään kukaan joutuisi 

toisen kunnan puolelle palvelutaloon. 

Hyvinvointialueisiin siirtymiseksi on tehty vate-valmisteluja 
elokuusta 2021 asti ja tällä hetkellä yritetään yhtenäistää 

palveluja eri kuntien kesken. Aluevaltuustot aloittavat työnsä 
1.3, mutta kaikki ei tiukasta aikataulusta johtuen tule silti 

olemaan valmista vuoden 2023 alussa. 

4 Uusi vanhusneuvosto 2022-2023 

Kaikki jäsenet esittäytyivät. 

5 Toimintakertomus 2021 

Hilkka Knuuttila oli kirjoittanut toimintakertomuksen vuodelta 

2021 ja sitä pidettiin erittäin hyvin kirjoitettuna.  

6    Toimintasuunnitelma 2022 

Leena Sorjonen oli kirjoittanut toimintasuunnitelman. Sekin oli 

hyvin kirjoitettu ja Sorjonen lupasi tarvittaessa vielä päivittää 
toimintasuunnitelmaa. 

7    Lausuntopyyntö Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluperiaatteista  
      ja sisällön priorisoinnista      

Hilkka Knuuttila oli lähettänyt jo etukäteen hyviä kommentteja 

ja sovittiin, että hän lisäilee omiensa lisäksi myös yhdessä 
hyväksi havaitut ehdotukset ja lausunto lähetetään 

kaupunginhallitukselle Knuuttilan kokoaman materiaalin 
pohjalta.    

8    Lausuntopyyntö Kulttuuriohjelma 2030 -luonnoksesta 

Luonnoksessa ei ole otettu ikäihmisiä huomioon oikein 
mitenkään. Soili Koskelainen lähettää draftin ja muutkin 

voivat lähettää kommenttejaan.  
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9    Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista 

  Esityslista sisälsi vain viranhaltijapäätöksiä ja maksutaulukon.  

10   Seuraavat kokoukset      
 

                                      Seuraavat kokoukset pidetään to 17.3, to 14.4, to 12.5. ja  
                                      to 16.6. kello 9 Omenamäen palvelukeskuksessa.          

 
11   Muut asiat Luottamushenkilöiden perustiedot ja sidonnaisuusilmoitukset 

 

Uusia luottamushenkilöitä pyydetään antamaan itsestään 
perustiedot seuraavasta linkistä avautuvalla lomakkeella. 

Samalla lomakkeella annetaan myös kuntalain mukaiset 
sidonnaisuusilmoitukset.  

  

https://app.assently.com/t/hhzbsp  
  

Sidonnaisuusilmoituksen antavat kuntalain 84 §:n mukaan 
kaupunginhallituksen, kaupunkikehityslautakunnan ja 
rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet, 

valtuuston puheenjohtajiston jäsenet sekä lautakuntien 
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. 

Lenkkeri seuraavassa kokouksessa mukana 

Hallintojohtaja Roope Lenkkeri on esittänyt toiveensa 
osallistua seuraavan kokouksen alkuosaan. 

12   Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.35. 

 
 
Leena Sorjonen  Tuire Seittamo 

puheenjohtaja  sihteeri 
 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

Ros-Mari Aarttila  Anja Luoma 

https://app.assently.com/t/hhzbsp

