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Vammais- ja vanhusneuvoston yhteiskokous  
 
Aika: 29.11.2022 klo 14.20–15.11 
 
Paikka: Työ- ja päivätoimintakeskus Säpinä 
 
Läsnä: Maire Pirkola, Helena Lithovius (pj), Jukka Kantola, Ritva Kauppila, Riitta Lydman, Arto 
Pirkola, Minna Äijälä (kokouksen sihteeri) 
 
 

Käsitellyt asiat 
 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen vammais- ja 
vanhusneuvosto 
 
Pohteelle tulee omat vammais- ja vanhusneuvostot, joihin on kumpaankin esitetty 
kunnista kaksi henkilöä. Vammaisneuvostoon Tyrnävältä on ilmoitettu varsinaiseksi 
jäseneksi Helena Lithovius ja varajäseneksi Jukka Kantola. Helena ja Jukka käyneet 
ensimmäisessä Pohteen vammaisneuvoston kokouksessa edellisenä päivänä. 
Neuvostoon kuuluu noin 30 jäsentä koko Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Maija 
Koistinen Utajärveltä ja varapuheenjohtajaksi Raili Louhimaa Hailuodosta. 
Vanhusneuvostoon oli kunnasta esitetty Kaarina Huurretta, mutta hän ei pääse nyt 
tulevaan ensimmäiseen vanhusneuvoston järjestäytymiskokoukseen.  
 
Tehostettu palveluasuminen ja kotihoito 
 
Pohteen vammaisneuvoston kokouksessa oli ilmennyt, että hyvinvointialueen 
painopiste on, että tehostettua palveluasumista tulisi vähentää, ja painopiste kotiin 
tarjottaville palveluille. Keskusteltu tämän aiheen herättämistä ajatuksista kotihoidon 
tukemisesta, omaishoidosta ja tehostetun palveluasumisen laadusta.  
 
Varapuheenjohtajan valinta yhteiselle neuvostolle 
 
Puheenjohtaja ottaa esiin, että edellisessä neuvostojen yhteisessä kokouksessa jäi 
päättämättä varapuheenjohtaja yhteiselle neuvostolle. Puheenjohtaja esittää 
varapuheenjohtajaksi Jukka Kantolaa. Ehdotusta kannatetaan ja Jukka Kantola 
valitaan puheenjohtajaksi.  
 
Säpinän tila-asia ja henkilöstömitoitus 

 
Säpinän työ- ja päivätoiminnan henkilökunta Saara Valtanen ja Petra Saksio esittelee 
tiloja ja toimintaa neuvoston jäsenille. Neuvoston jäsenet haastattelevat myös työ- ja 
päivätoiminnan kävijöitä. Pääasiallinen palaute asiakkailta on se, että he viihtyvät 
työtoiminnassa, he näkevät siellä tuttuja ja ystäviä, ja tekeminen on mieluista. 
Asiakkaat kertovat kuitenkin, että Säpinän tilat ovat ahtaat ja siellä on huono ilma. 
Osaa asiakkaista alkaa väsyttämään työpäivän lopussa, ja henki ei osalla kulje 
kunnolla. Saara ja Petra kertovat myös, että tilan puute on haaste järjestää 
työtoimintaa kaikille sopivaksi, sekä tilojen huono ilma väsyttää työntekijöitäkin ja 
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päivän jälkeen on usein pääkipeä ja yskittää paljon. Nykyisissä tilat ovat nykyiselle 
asiakasmäärälle pienet ja eikä sopivia tiloja kaikkien työtehtävien tekemiseen ole 
(puu/metallityötilat puuttuvat kokonaan). Keskustelua herättänyt myös 
henkilöstömitoitus, joka tällä hetkellä on 2 ohjaajaa ja 17 vakituista asiakasta. 
Nykyinen ohjaajamäärä ei riitä ohjaamaan asiakkaita yksilöllisesti työtehtävien 
pariin, eikä tekemään erilaisia työtehtäviä, koska ohjaajia ei riitä kaikkiin tehtäviin 
(esimerkiksi käsityöt, keittiötyöt ja puutyöt). Ohjaajan sairastuessa ei ole myöskään 
toimivaa sijaisjärjestelyä ole.  

 
Keskusteltu neuvostossa, että neuvosto voisi alkuvuodesta tehdä aloitteen 
työtoiminnan tiloista ja henkilöstömitoituksesta hyvinvointialueelle. Yhteistä 
keskustelua työtoiminnan henkilökunnan kanssa täytyy järjestää.  
 
Muut asiat 

 
Seuraavaa kokousta suunnitellaan noin helmikuulle. Odotetaan kunhan kunta on 
hyväksynyt neuvostojen yhdistymisen.  
 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.11 ja kiitteli kokoukseen osallistujia 
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