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Tyrnävän vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto
Muistio 9.1.2019
VAMMAISNEUVOSTON JA VANHUSNEUVOSTON YHTEINEN KOKOUS
Aika:

9.1.2019 klo 14.00-15.45

Paikka:

Tyrnävän kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä:

erillinen osallistujalista

Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus
Vammaisneuvoston puheenjohtaja Helena Lithovius aloitti kokouksen klo 14.02 ja toivotti
vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston tervetulleeksi yhteiseen kokoukseen. Kokouksen sihteerinä
toimii Tyrnävän kunnan palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi. Kokous aloitettiin esittelykierroksella.
2. Esteettömyys Tyrnävällä
Vammaisneuvoston jäsen Anu Markus kertoi ”tempaus ”ideasta, josta vammaisneuvosto on
keskustellut 5.11.18. Kunnan viranhaltijoiden tietoon olisi tärkeää saada esteettömyysasiat Tyrnävän
kunnassa. Esteettömyys kartoitus tempaus olisi tarkoitus positiivisessa hengessä toteuttaa, tapahtuma
olisi rento ja mukava. Tempauksesta tiedotettaisiin Tyrnävän kotivisuilla, facebook-sivuilla,
kuntatiedotteessa ja Rantalakeudessa voisi julkaista juttua tempauksesta. Tempaukseen pyydetään
osallistumaan kunnan viranhaltijoita, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston jäseniä sekä edustajia
yrityksistä. Useita puheenvuoroja käytettiin ja aiheesta oli vapaata keskustelua. Ehdotettiin, että
esteettömyys kartoitus toteutetaan koko kunnan alueella (Tyrnävän keskusta, Temmes ja Murto).
Todettiin keskustelujen perusteella, että tarvetta on uudelleen tehtävälle esteettömyyskartoitukselle
ja sovittiin, että tempaus toteutetaan. Kunnan viranhaltija Juha Kähkönen kertoi aikaisemmin
toteutetusta esteettömyyskartoituksesta ja Juha jakaa raportin, jotta nyt toteutettavassa esteettömyys
kartoituksessa voidaan arvioida edellisessä kartoituksessa esille nostettuja kehittämistoimenpiteitä.
Toteutettavaan esteettömyys kartoitukseen otetaan mukaan myös liikennejärjestelyjen kartoitus
(parkkipaikat, bussipysäkit, liittymäkaistat). Kotolasta lainataan pyörätuoli ja rollaattori.
Esteettömyyskartoituksiin osallistujat ilmoittautuvat 10.3.19 menneessä Riikka Piipolle.
Esteettömyys tempaukset toteutetaan seuraavasti:
Tyrnävän keskusta 25.3.19 klo 10
- kokoontuminen kunnantalolle
- Riikka Piippo suunnittelee toteutettavan reitin ja aikataulutuksen, kartoitetaan kunnantalo, Kkauppa, kirjasto, S-market, uusi liiketila, seurakunta
- Kristiina Orajärvi on yhteydessä kiinteistöjen omistajiin/yrittäjiin, kun saa Riikalta reitti- ja
aikataulutussuunnitelman
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Temmes
-

kokoontuminen kunnantalolle
Riikka Piippo suunnittelee toteutettavan reitin ja aikataulutuksen, kartoitetaan seurakuntatalo,
kirkko, kauppa, kirjasto, koulu/liikuntahalli, Mäntyrinne, hyvän mielen paikka/talo
Kristiina Orajärvi selvittää osoitteet kohteisiin ja ilmoittaa ne Riikka Piipolle
Kristiina Orajärvi on yhteydessä kiinteistöjen omistajiin/yrittäjiin, kun saa Riikalta reitti- ja
aikataulutussuunnitelman
Temmeksellä Salen kohdalla ei ole liittymäkaistaa→vilkas liittymä. liittymäkaista olisi
tarpeellinen.
Temmeksellä seurakuntatalon parkkipaikka on hyvin pieni, tarve olisi isommalle parkkipaikalle

Murto
-

26.3.19 klo 10

27.3.19 klo 10

kokoontuminen kunnantalolle
Riikka Piippo suunnittelee toteutettavan reitin ja aikataulutuksen, kartoitetaan koulu, päiväkodit,
seurakunnan kerhohuone
Riikka Piippo on yhteydessä kiinteistöjen omistajiin/yrittäjiin reitti- ja
aikataulutussuunnitelmasta

Vammaisneuvoston jäsen Anu Markus ehdotti, että tempauksesta tiedotettaisiin Rantalakeuslehdessä, kunnan netti sekä- facebook -sivuilla. Helena Lithovius on yhteydessä Rantalakeuteen
ennen tempausta ja kysyy, tulevatko he paikalle tekemään juttua. Anu ehdotti samalla, jos
vammaisneuvoston jäsen Janne tekisi sen blogin kunnan nettisivulle josta aikaisemmin oli
vammaisneuvostossa puhetta. Facebookiin voisi kunnan viranhaltija laittaa tietoa tempauksesta.
Ajankohtaiset asiat/neuvostojen kuulumiset
Vanhusneuvoston sihteeri ja kunnan palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi kertoi vanhusneuvoston
kokoontuneen säännöllisesti syksyn aikana. Vanhusneuvosto on osallistunut liikenneturvan
haasteeseen näyttämällä eläkeliiton kokouksissa liikenneturvaan liittyviä videoita.
Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti yli 65 vuotiaille omaishoitajille/omaishoidettaville,
kotihoidon asiakkaille sekä eläkeliiton kokouksissa on vuoden vaihteessa jaettu liukuesteitä.
Vanhusneuvoston jäseniä on osallistunut alueelliseen vanhusneuvostojen tapaamiseen Limingassa
syksyllä 2018.
Vammaisneuvoston sihteeri Riikka Piippo kertoi vammaisneuvoston olleen mukana toukokuun
lopulla 2018 Kesäportin avajaisissa, tapahtumassa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely.
Vammaisneuvosto on tutustunut Rantaroustin uuteen kouluun. Aikaa on käytetty suunnitteluun,
miten saisi kuntalaisilta aloitteita vammaisneuvostolle käsittelyyn. Palautteita on saatu ja epäkohtia
on käsitelty kokouksissa.
Ehdotettiin, että vanhusneuvoston tiedot kunnan kotisivuilla päivitetään (näkyy vanhoja tietoja) ja
ikäihmisten palveluoppaaseen lisätään vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston rooli ja yhteystiedot
(missä asioissa kuntalaiset voivat olla yhteydessä neuvostoihin).
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Temmeksellä Mäntyrinteen asunnot kaipaavat remonttia, vanhusneuvoston puheenjohtaja Pasi
Törmä kertoi remontin alkavan alkuvuodesta 2019.
Omakotitalo alueilla auraukset toimivat, mutta pihojen ja teiden välille jää korkea kinos aurauksen
jälkeen. Tästä on vuosittain viestitelty kuntaan. Ikääntyneillä asukkailla on työlästä tehdä lumitöitä.
Ehdotetaan, että ympäristöpuolelle viedään tietoa ja kyselyä, voisiko auraajien kanssa sopia, että he
auraisivat liittymien kohdalta lumet paremmin.
Temmeksen seurakunnan tie/parkkipaikka aurataan huonosti, parkkipaikalla voi olla iso kinos.
Parkkipaikan läheisyydessä on hernepensasaita (juuret yksityisen kuntalaisen tontilla ja pensaan
oksat seurakunnan parkkipaikan päällä), pensasaita ulottuu n 1m verran parkkipaikan päälle, autot
ovat hankala parkkeerata. Sovittiin, että tieto asiasta viedään ympäristöosastolle.
Yökotihoito on saanut positiivista palautetta. Saattaja-avusta käytettiin useita puheenvuoroja.
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut myönnetään myöntämisperusteiden mukaan, jos
saattaja-apua ei ole myönnetty, kyydit järjestyvät kimppakyyteinä. Heleena Nuolioja-Saksio kertoi
saaneensa paljon palveluliikenteestä negatiivista palautetta. Useita puheenvuoroja käytettiin asiasta.
Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi ja johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen pyysivät
toimittamaan palautteet reaaliaikaisena sosiaali- ja terveysjohtaja Teija Eskolalle. Palautteet
käsitellään yrittäjän kanssa suunnitelluissa palavereissa. Kaikki asiakkaat eivät tiedä, mistä
numerosta kyyti tilataan. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä kunnan palvelusihteeri Tarja Nissiin, Tarja
voi toimittaa tiedon puhelinnumerosta. Palvelusihteeri on aikaisemmin lähettänyt tiedotteen
kuljetuspalveluasiakkaille puhelinnumerosta, mistä kyyti tilataan.
Anu Markus kertoi, että harrastetilat/harrastuspaikat tulisi olla esteettömiä. Markkuuseen
suunnitellaan frisbeegolf rataa, Anu Markus on pohtinut, että rata pitäisi olla esteetön. Keskusteltiin,
että esteettömästi pääsee kulkemaan kuntopolun taukopaikoille, Antintalolle, urheilukentille sekä
koulun liikuntasaleihin. Kotiseututalon grillipaikalle ei ole helppoa kulkea (pehmeä alusta→raskasta
työntää pyörätuolia). Juha Kähkönen kertoi, että suunnitellussa olisi ensiarvoisen tärkeää ottaa
mukaan vammaisen näkökulma huomioon, tällöin esteettömyys tulee mukaan suunnitteluun.
3. Neuvostojen yhteistyö jatkossa
Esitettiin kokoontumista 1 x vuodessa. Päätettiin, että lähdetään liikkeelle 1 x vuodessa
kokoontumisella, jos tarvetta toiselle kokoukselle, pidetään 2 kokousta vuodessa. Yhteinen kokous
sovittiin pidettäväksi alkuvuoden aikaan (tammi - helmikuu) ja syksyllä tarkastellaan, onko tarvetta
toiselle kokoukselle.
4. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Helena Lithovius päätti kokouksen klo 15.28. Kokouksen jälkeen
kahviteltiin klo 15.45 saakka.

