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Tyrnävän vanhusneuvosto
Muistio 29.8.2018

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

29.8.2018 klo 10–10.55

Paikka:

Tyrnävän kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Läsnä:

Limingan - Temmeksen Rintamaveteraanit ry, (ei edustajaa)
Ritva Kauppila, Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys ry
Tuula Kallinen, Tyrnävän Eläkeläiset ry
Tauno Alaraappana, Tyrnävän Rintamaveteraanit
Leino Saarela, Tyrnävän Sotainvalidit
Maire Pirkola, Tyrnävän seurakunta
Heleena Nuolioja - Saksio, Kunnan edustajat – Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pasi Törmä, Eläkeliiton Temmeksen yhdistys, vanhusneuvoston puheenjohtaja
Kristiina Orajärvi, Tyrnävän kunta, Palvelupäällikkö, kokouksen sihteeri

Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Pasi Törmä aloitti kokouksen ja toivotti vanhusneuvoston
tervetulleeksi kokoukseen. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
2. Edellisen muistion hyväksyminen
Edellinen muistio hyväksyttiin. Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi pyysi saada lisätä
edelliseen muistioon, että eronneen Aimo Kortekankaan (Limingan – Temmeksen
Rintamaveteraanit ry) tilalle on palvelupäällikkö yrittänyt löytää uuden vanhusneuvoston
jäsenen. Limingan - Temmeksen rintamaveteraanit ry on tehnyt päätöksen yhdistyä Oulun
rintamaveteraaneihin. Oulun aluetoimiston yhdyshenkilö kertoi heillä olevan syyskuussa
johtokunnan kokous, jossa he käsittelevät asian. Palvelupäällikkö ottaa yhteyttä
yhdyshenkilöön syyskuun puolen välin jälkeen tiedustellakseen, olisiko Tyrnävän
vanhusneuvostoon mahdollista saada edustaja.
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3. Ajankohtaiset asiat
Palvelupäällikkö kertoi Tyrnävän kunnan ikääntyneiden palveluiden ajankohtaisista asioista:
Kotolassa on kesällä järjestetty kesäjuhlat, sää oli aurinkoinen ja lämmin. Oli ilahduttavaa
nähdä omaisia, vapaaehtoisia ja asukkaita juhlassa. Tällä hetkellä suunnitellaan asukkaiden
perunamarkkinoille osallistumista ja vanhustenviikon ohjelmaa. Palvelupäällikkö kertoi
kunnan taloustilanteen olevan haasteellinen ja yhdessä henkilöstön kanssa aloitetaan
ikääntyneiden palveluiden kehittämistyö. Yökotihoito on esitetty myös otettavaksi
pysyväksi palvelumuodoksi.
Heleena Nuolioja - Saksio kertoi Kotolassa pidetystä kevätjuhlasta. Hän kertoi myös
asiakaskyselyn tuloksesta, asiakaskyselyn tulokset esitetään julkisesti kunnan hallinnossa.
Osa kyselyyn vastanneista oli ilmoittanut, ettei virkistystilaisuuksia/juhlia ole pidetty. Tämä
on virheellinen tulos. Vanhuksia on kuljetettu vapaaehtoisten toimesta myös kirkon
tilaisuuksiin.
Useita puheenvuoroja esitettiin ja todettiin, että asiakaskyselyt tulisi olla hyvin selkeitä,
helppolukuisia, ja joissa ei ole tulkinnan varaa.
Tilaisuudet, jotka palvelupäällikkö toi vanhusneuvoston tiedoksi:
• Limingan vanhus- ja vammaisneuvosto järjestävät 26.9 Limingassa klo 13
alueellisen kokouksen. Paikka: Limingan luontokeskus. Tilaisuuteen päätettiin
osallistua. He, jotka pystyvät osallistumaan. Palvelupäällikkö laittaa kirjeitse
tiedon vanhusneuvoston jäsenille paikasta, kun paikka ilmoitetaan.
• Vanhusneuvostot ovat saaneet kutsun Ikäystävällisten asuinalueiden
kehittämisen seminaariin 27.9, joka pidetään Paasitornissa Helsingissä.
Seminaari on katsottavissa myös suorana nettilähetyksenä. Sovittiin, että
vanhusneuvoston jäsenet voivat halutessaan osallistua nettilähetykseen.
• Omaishoidon Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivä pidetään 19.9 Ylivieskassa.
Sovittiin, että palvelupäällikkö osallistuu tilaisuuteen, jos hänen työtehtävät
sen sallivat. Palvelupäällikkö tuo terveiset vanhusneuvoston seuraavassa
kokouksessa.
• Ikäinstituutti on laittanut viestiä, että haku voimaa vanhuuteen -iäkkäiden
terveysliikuntaohjelmaan avautuu 1.9.2018. Valintakriteereiden mukaan,
mentorointiohjelmaan valitaan kuntia, jotka eivät aiemmin ole kuuluneet
ohjelmaan. Todettiin, että Tyrnävän kunta on ollut mukana aikaisemmin
ohjelmassa. Uusia toimintamalleja on edelleen kunnassa käytössä, jotka
käynnistettiin projektin aikana.
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•

•

Uusi asiakasmaksulaki on luonnosvaiheessa, luonnosta voi kommentoida,
lakiluonnos on lausunnolla 14.9 saakka. Uudistuksen keskeinen periaate on,
että asiakasmaksut ovat yhdenvertaisia ja kohtuullisia eivätkä ne ole este
palvelujen käytölle. Merkittävämpiä muutoksia asiakasmaksulaissa olisi se,
että jatkossa maksuja saisi periä vain niistä palveluista, joiden maksuista on
säädetty laissa.
Vanhusneuvostoille on tullut liikenneturvallisuushaaste. Edellisessä
kokouksessa päätettiin osallistua haasteeseen. Sovittiin, että pidetään kaksi
tilaisuutta ja katsotaan 2-4 videota/tilaisuus. Temmeksen tilaisuus pidetään
18.10 klo 11 alkaen Temmeksen eläkeliiton kokouksen yhteydessä ja
Tyrnävällä 24.9 klo 11 alkaen Tyrnävän eläkeliiton kokouksen yhteydessä.
Palvelupäällikkö osallistuu tilaisuuteen ja hän on selvittänyt, että kunta ei
tarjoa kahvia näissä tilaisuuksissa. Tilaisuus on avoin kaikille.

4. Muut mahdolliset asiat
Heleena Nuolioja-Saksio kertoi julkisuudessa esillä olleen tiedon kansallisen
vanhusasiamiehen viran perustamisesta. Palvelupäällikkö ei tiennyt, onko vanhusasiamiestä
valittu. Sovittiin, että asiaa tiedustellaan Limingan tilaisuudessa muutosjohtajalta.
Maire Pirkola kertoi vapaaehtoistyössään saadusta palautteesta, että kunnassa on yksinäisiä
vanhuksia, jotka toivoisivat seuraa. He ovat kertoneet, että kotihoidon hoitajilla ei ole aikaa
keskusteluun kotikäynnillä. Vanhukset ovat toivoneet vapaaehtoisilta keskusteluseuraa ja
apua myös henkilökohtaisen hygienian hoitamiseen.
Vanhusneuvoston toive myös olisi, että kotihoidon hoitajilla olisi aikaa myös keskusteluun
vanhusten kanssa, vanhuksen ainoa ihmiskontakti vuorokaudessa voi olla kotihoidon
hoitaja.
Palvelupäällikkö puhui aiheen tärkeydestä ja kertoi säännöllisen kotihoidon toimintatavasta,
asiakkaalle tehdään hoito ja palvelusuunnitelma, jonka mukaan palvelua annetaan. Tarkoitus
ei ole tehdä puolesta vaan auttaa asiakasta asumaan mahdollisimman pitkään kotona.
Hoitajat ovat hoitotyön ammattilaisia, koulutettuja asiantuntijoita. Hoitajien käyttö
seurusteluun ei ole resurssin oikeaa kohdentamista.
Heleena Nuolioja- Saksion mukaan meidän pitäisi saada järjestöt ja kolmas sektori
paremmin mukaan toimintaan. Lähimmäisenpalvelu/vapaaehtoiset voivat toimia
keskusteluseurana/saattoapuna. Nuoret, jotka ovat kiinnostuneita hakeutumaan hoitoalalle,
ovat aikaisemmin käyneet vanhusten luona seurustelemassa ja ovat auttaneet vanhuksia
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tapahtumiin. Palvelupäällikkö kiitti puheenvuorosta, ollen myös samaa mieltä puheenvuoron
esittäjän kanssa aiheesta.
Vanhustenviikkoa vietetään 7.10–14.10. Vanhustenpäivä on 7.10. Teemana on Iloa
toimeliaisuudesta. Vanhustenviikon ohjelmatilaisuutta suunnitellaan ja tilaisuus on avoin
kaikille.
5. Syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 kokousajat
Sovittiin seuraavat kokousajat: 14.11 klo 10 ja 9.1.19 klo 10.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Pasi Törmä päätti kokouksen klo 10.55.

