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Tyrnävän vanhusneuvosto
Muistio 14.11.2018
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

14.11.2018 klo 10–10.55

Paikka:

Tyrnävän kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Läsnä:

Limingan - Temmeksen Rintamaveteraanit ry, (ei edustajaa, ei nimetä uutta jäsentä)
Ritva Kauppila, Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys ry
Tuula Kallinen, Tyrnävän Eläkeläiset ry
Tauno Alaraappana, Tyrnävän Rintamaveteraanit
Leino Saarela, Tyrnävän Sotainvalidit
Maire Pirkola, Tyrnävän seurakunta (poissa)
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 aluksi juotiin täytekakkukahvit. Täytekakun tarjoaa Oulun
ympäryskuntien liikenneturvallisuustoimija- hanke kiitokseksi vanhusneuvoston osallistumisesta
liikenneturva haasteeseen (eläkeliiton kokousten yhteydessä Tyrnävällä 24.9 ja Temmeksellä 18.10
katsottiin liikenneturvavideoita, osallistujia tilaisuuksissa yhteensä n 100 ). Vanhusneuvoston
jäsenet saavat km-korvaukset osallistumisesta kokouksiin/tapaamisiin. Palvelupäällikkö laittaa
tämän kokousmuistion liitteenä matkalaskulomakkeen, jonka jäsenet voivat täyttää ja toimittaa
palvelupäällikölle hyväksyttäväksi.
Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi ja edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
2. Ajankohtaiset asiat
Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi on ollut yhteydessä Oulun rintamaveteraaneihin. Oulun
aluetoimiston yhdyshenkilön mukaan Tyrnävällä ei ole tällä hetkellä rintamaveteraaneja eikä tällä
hetkellä ole jäsenistöllä kiinnostusta osallistua vanhusneuvostoon. Heillä on kannattajajäseniä
Tyrnävällä, mutta kannattajajäsenet eivät yleensä ole olleet aktiivisia osallistumaan toimintaan.
Yhdyshenkilön mukaan meidän vanhusneuvostossa on jo rintamaveteraanien edustus (Tauno
Alaraappana) ja sotainvalidien edustus (Leino Saarela). Oulun rintamaveteraaneista ollaan
yhteydessä palvelupäällikköön, jos löytyy vanhusneuvosto työskentelystä kiinnostunut jäsen.
Keskusteltiin aiheesta, että tällä hetkellä ei nimetä uutta jäsentä vanhusneuvostoon.
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Palvelupäällikkö on saanut Tyrnävän kunnan vammaisneuvostosta yhteydenoton yhteisen kokouksen
järjestämisestä. Palvelupäällikkö on ilmoittanut vammaisneuvostolle, vanhusneuvoston seuraavan
kokousajan olevan sovittu 9.1.19. Palvelupäällikkö tiedustelee, voisiko 9.1. järjestää yhteisen
kokouksen vammaisneuvoston kanssa. Keskusteltiin aiheesta ja sovittiin, että yhteinen kokous
pidetään 9.1.19 klo14.
Palvelupäällikkö kertoi Tyrnävän kunnan ikääntyneiden palveluiden ajankohtaisista asioista: kunnan
taloustilanne on haasteellinen ja yhdessä henkilöstön kanssa on aloitettu ikääntyneiden palveluiden
kehittämistyö. Yökotihoito on otettu pysyväksi palvelumuodoksi. Ikääntyneiden palveluiden
henkilökunta on toiminnallisesti yhdistetty (KH päätös) eli Kotolan ja kotihoidon henkilökunta on
yhtä henkilökuntaa. Työaikamuoto on muutettu kaikille jaksotyöksi. Kotolassa on sovittu
minimimiehityksestä ja moduulityöskentely on aloitettu (21 asukasta jaettu 3 moduuliin).
Kehittämistyötä jatketaan, mm. omaishoidon myöntämiskriteerit päivitetään, päivätoimintaa
kehitetään, palvelutarjotinta tarkastellaan (perhehoidon saatavuus). Omaishoitajien olisi hyvä saada
käyttämään lakisääteisiä vapaitaan, omaishoidon tukeminen on tärkeää. Keskusteltiin palvelun
laadusta ja todettiin, että palvelut tulee olla ikääntyneille laadukkaita. Keskusteltiin myös
vapaaehtoisten/järjestöjen osallistumisesta palvelujen tarjoamiseen.
Heleena Nuolioja - Saksio kertoi seurakunnan lähimmäispalvelusta (vapaaehtoisia). Heitä voisi
ikääntyneet käyttää apuna lääkärikäynnillä/asioiden hoitoon muutaman tunnin kerrallaan. Useita
puheenvuoroja esitettiin ja todettiin, että ikääntyneiden palveluissa yhteistyön kehittäminen on
tärkeää ja pohdittiin tulevan maakunnan vaikutusta kunnan tarjoamiin palveluihin.
3. Muut mahdolliset asiat
Palvelupäällikkö kertoi maakunnan vanhusneuvostolle tulleen kyselyn vastausyhteenvedon.
Vastausaikaa oli 31.10 saakka. Kyselylomake lähetettiin jokaiselle vanhusneuvoston jäsenelle,
kysely oli webropol -kysely. Palvelupäällikölle toimitettiin vastaukset ja hän teki vastauksista
yhteenvedon ja vastasi webropol -ympäristöön. Palvelupäällikkö sai 2 vastausta määräaikaan
menneessä. Keskusteltiin kyselyistä, miten jatkossa toimitaan. Sovittiin, että jokaiselle
vanhusneuvoston jäsenelle annetaan mahdollisuus vastata, palvelupäällikkö voi toimia
yhteyshenkilönä ja koota vastaukset sekä tehdä niistä yhteenvedon/vastata yhteenvedon mukaisesti
kyselyihin.
Keskusteltiin yleisesti Tyrnävän kunnan tilanteesta. Vanhusneuvosto ja vammaisneuvostot ovat
lakisääteisiä toimijoita kunnassa, vanhusneuvoston kokoukset koetaan yksimielisesti tärkeinä.
Keskusteltiin siitä, että mikä on lautakunnan suositus kokousmääriin/vuosi, todettiin, että sellaista
päätöstä ei ole tehty.
4. Seuraava kokous
9.1.19 klo 14 yhteiskokous vammaisneuvoston kanssa.
5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Pasi Törmä päätti kokouksen klo 10.55.

