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Tyrnävän vanhusneuvosto
Muistio 13.08.2019
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

13.08.2019 klo 10.00-11.06

Paikka:

Tyrnävän kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Läsnä:

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 ja edellisen
kokouksen muistio hyväksyttiin.
2. Ajankohtaiset asiat
Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi kertoi, että hän ei ole vielä saanut esteettömyyskartoitusraporttia,
joten raporttia ei voi tässä kokouksessa esitellä. Kunnan vanhusneuvosto on saanut sähköpostia
Arvokas vanhuus- kirjan tiimoilta. Kirjan kirjoittajia ovat Sirkka-Liisa Kivelä, Irma Pahlman, Tarja
Pajunen ja Anneli Koivunen. Kirjaa tarjotaan kuntien vanhusneuvostoille. Kirjan hinta on 20 €/kpl +
postituskulut. Sovittiin, että vanhusneuvostolle tilataan yksi kirja. Todettiin, että kirjaa on varmaan
saatavilla kirjastoissa, joista sitä voi lainata.
Vanhusneuvostopäivää vietetään 7.11.19. Tyrnävän kunnan vanhusneuvosto on saanut
valtiovarainministeriöltä ennakkokutsun. Tämän vuoden aiheena on vanhusneuvosto koko
ikäväestön asialla. Näkökulmina ovat turvallisuus, sähköiset palvelut ja hyvä arki. Ennakkokutsussa
ei ole kerrottu, missä vanhusneuvostopäivää vietetään. Sovittiin, että jos tilaisuus pidetään Oulun
lähiseudulla, vanhusneuvostosta päivään osallistuu Heleena Nuolioja-Saksio.
Tyrnävän kunnanhallitus on huhtikuussa 2019 pyytänyt vanhusneuvoston edustajaa Murron
asemakaavatyön ohjausryhmään. Tuula Kallinen edustaa vanhusneuvostoa ohjausryhmässä. Tuula
Kallinen kertoo, että hän on ollut mukana jo yhdessä kokouksessa.

2

Vammaisneuvoston sihteeri Riikka Piippo on ollut yhteydessä vanhusneuvoston sihteeriin, että
pidettäisiin seuraava vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteinen kokous syksyllä 2019.
Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Vammaisneuvosto pyytää yhteiseen kokoukseen mukaan OTP
Travelin edustajan kertomaan kuljetuspalveluista.
Vanhusneuvosto on toivonut yhteistä muiden lähikuntien vanhusneuvostojen (Kempele, Lumijoki,
Liminka, Hailuoto, Muhos) kanssa pidettävää kokousta. Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi on
selvittänyt asiaa. Yhteinen kokous on sovittu pidettäväksi Kempeleessä loppuvuodesta (lokamarraskuulla). Kempele lähettää kutsun ja tarkentuneen ajankohdan syksyllä 2019.
Palvelupäällikkö on saanut Temmekseltä ikäihmiseltä palautetta Petäjäsuvannontien ja Saksiontien
välissä olevan ”välitien” (jota ei ole kartassa, mutta on ollut olemassa vuosikymmenet ja ihmiset
käyttävät sitä) kunnosta. Keväällä tie on ollut hyvin hiekkainen ja toive on ollut tien puhdistamisesta.
Palvelupäällikkö on välittänyt palautteen kunnan ympäristöosaston edustajalle Matti Mannoselle.
Todettiin, että palautteiden saaminen on arvokasta ja palautteet ovat tärkeitä. Hienoa, että ikäihmiset
antavat palautetta.
Temmeksen teiden kunnosta vanhusneuvoston jäsenet antoivat myös palautetta, Lakeuden
palveluyhdistys ry:n kiinteistöjen lähellä ovat tiet ovat huonosti hoidettuja. Ikäihmiset ovat
kaatuilleet rollaattorilla teillä liikkuessaan. Vanhusneuvosto haluaa antaa palautetta
ympäristöosastolle myös Raivaajantien alueelta. Raivaajantiellä asuu yksin asuvia ikäihmisiä.
Talvella 2018-2019 lumenaurausta ei ole hoidettu asianmukaisesti. Lumiaura on jättänyt ison
lumivallin/lumikinoksen talojen liittymien kohdalle. Lumivalli/lumikinos on estänyt kulkemisen
talolle. Tehtäviin auraus sopimuksiin tulisi lisätä maininta, että taloihin johtavat liittymät pidetään
puhtaana/puhdistetaan auratusta lumesta. Vanhusneuvosto toteaa, että ikäihmiset maksavat
kiinteistöveroa ja veron maksuun pitäisi sisältyä hyvä teiden ja liittymien hoito ympäri vuoden.
Palvelupäällikkö vie vanhusneuvoston kannan eteenpäin kiinteistöhuoltoon/ympäristöosastolle.
Vanhusneuvosto toteaa postin jakelussa olevan myös ongelmia haja-asutusalueilla.
Vanhusneuvoston puheenjohtaja kertoo omakohtaisen esimerkin, eräänä päivänä aamuposti
Temmeksellä ei ollut tullut vielä klo 20 menneessä. Vanhusneuvosto haluaa tehdä yhteisen kirjelmän
postin jakeluongelmista postinjakeluun. Postin jakelussa on viivettä sekä postia on jäänyt jakamatta
kokonaan, kun postinjakaja on ollut sairauslomalla. Sairaustapauksen vuoksi postinjakajalla ei ole
ollut sijaista ja näin ollen posti on jäänyt jakamatta. Vanhusneuvosto ottaa myös kantaa siihen, että
ikääntyneille postilaatikko tulisi maksutta asentaa lähelle sisäänkäyntiä. Ikäihmiset ovat usein
huonokuntoisia ja heidän toimintakykynsä on alentunut. Postilaatikko tulisi olla ikäihmisen
saatavilla, ei tien varressa, johon ikääntynyt ei välttämättä pääse kulkemaan ollenkaan.
Vanhusneuvosto haluaa antaa palautetta kunnan ikääntyneiden palveluiden palvelupäällikölle.
Temmeksen seniorineuvola on ollut pitkään kiinni, aamuvastaanotto on kiinni toistaiseksi.
Maanataisin auki oleva aamuvastaanotto tulee avata mahdollisimman pian, jotta temmesläiset saavat
lähipalvelua. Ikäihmisillä voi olla vaikea päästä Tyrnävälle laboratorioon. Palvelupäällikkö kertoi,
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että palvelun tarve on tiedostettu ja suunnitelmaa toiminnan parantamiseksi ollaan tekemässä.
Seniorineuvolan sairaanhoitaja on poissa toistaiseksi.
Palvelupäällikkö kertoi Tyrnävän kunnan ikääntyneiden palveluiden ajankohtaisista asioista: kunnan
taloustilanne on haasteellinen edelleen. Syksyllä 2018 tehdyt toimenpiteet auttoivat taloudellisesti,
mutta säästötavoite on 600 000 -900 000 € tälle vuodelle. Yt-neuvottelut jatkuvat viikolla 34 ja
tulevista toimenpiteistä neuvotellaan. Jos tämän vuoden toteumaa verrataan samaan aikaan vuoden
2018 toteumaan, on käytetty vähemmän rahaa palveluihin v 19 verrattuna vuoteen 18.
Useita puheenvuoroja käytettiin ikääntyneiden palveluiden tilanteesta kunnassa sekä kansallisesti.
Todettiin, että on tärkeää huolehtia hoitajamitoituksesta. Vanhusneuvoston kannanotto:
hoitajamitoitus ei voi laskea alle vanhuspalvelualain suosituksen 0.5/hoitajaa/asukas.
Palvelupäällikkö kertoo, että hoitajamitoitusta seurataan ja mitoituksesta huolehditaan yt neuvotteluista huolimatta.
Vanhusneuvosto kysyy, onko Tyrnävän kunnan ikäihmisillä ollut lääkesaatavuudessa ongelmia.
Kansallisesti on uutisoitu tiettyjen lääkkeiden saatavuudessa ongelmia (mm. sydän – ja
verenpainelääkkeissä). Palvelupäällikkö ei ole saanut palautetta, että tyrnäväläiset ikäihmiset eivät
olisi saaneet tarvitsemiansa lääkkeitään.
Vanhusneuvosto kysyy ateriapalvelujen toimivuudesta. Vanhusneuvoston jäsenellä on omakohtainen
kokemus ateriapalvelujen ongelmatilanteesta. Ateriapalvelujen kuljettajalla ei ole ollut avainta
kerrostaloon (jossa apteekki/kauppa). Kuljettaja on jättänyt ruokatoimituksen alaovelle, koska ei ole
päässyt taloon sisälle. Seuraavana aamuna ateriapalvelujen kuljettaja on huomannut aterialaatikon
olevan edelleen alaovella koskemattomana ja hän oli ollut yhteydessä ruokapalveluihin. Talossa
asuva ikääntynyt oli ollut ilman ruokaa, koska ateriaa ei ollut toimitettu. Vanhusneuvosto kysyy,
miksi kuljettaja ei saa tietää asukkaiden tarpeista, ja että aterioita ei voi jättää alaovelle.
Palvelupäällikkö välittää palautteen ruokapalveluihin. Palvelupäällikkö kertoo, että
ateriapalvelukuljettaja ei voi saada tietää asukkaiden taustoja, palvelutarpeita ja hoitotietoja, koska
hän ei ole hoitosuhteessa asukkaisiin. Hyvä, että seuraavan päivän ateriapalvelukuljettaja otti heti
yhteyttä ruokapalveluihin tapahtuneesta.
3. Vanhusneuvoston tiedot Tyrnävän kunnan kotisivulla
Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi kertoo, että edellisessä kokouksessa keskusteltiin siitä, mitä
tietoja vanhusneuvostosta tulisi olla kotisivulla. Palvelupäällikkö teki tekstiehdotuksen
vanhusneuvoston kotisivulle ja lähetti ehdotuksen ed. kokouksen muistion liitteenä
kommentoitavaksi. Kommentit toivottiin 30.4 menneessä, mutta kukaan ei kommentoinut
määräaikaan menneessä. Tekstiehdotus luettiin tässä kokouksessa läpi ja ehdotus hyväksyttiin.
4. Muut asiat ja seuraava kokous
Vanhustenviikko on 6.10-13.10.19. Vanhustenviikon juhla pidetään to 10.10. Vanhustenviikon
teema on Varaudu vanhuuteen. Seuraava kokous pidetään tammikuussa 2020, sihteeri lähettää
kutsun sopivalle tiistaille klo 10. Puheenjohtaja Pasi Törmä päätti kokouksen klo 11.06.

