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Tyrnävän vanhusneuvosto
Muistio 12.11.2019
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

12.11.2019 klo 10.00-11.00

Paikka:

Tyrnävän kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Läsnä:

Ritva Kauppila, Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys ry (ei paikalla kokouksessa)
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 seuraavin muutoksin (muutokset punaisella)
Ateriapalvelujen kuljettajalla ei ole ollut avainta kerrostaloon (jossa apteekki/kauppa). Kuljettaja on
jättänyt ruokatoimituksen 3. kerroksen ovelle, koska ei ole päässyt taloon sisälle. Seuraavana
aamuna ateriapalvelujen kuljettaja on huomannut aterialaatikon olevan edelleen alaovella
koskemattomana, ja hän oli ollut yhteydessä ruokapalveluihin.
2. Ajankohtaiset asiat
Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi laittoi vanhusneuvostolle tilatun Arvokas vanhuus- kirjan
kiertämään, kirjan otti lainaan puheenjohtaja Pasi Törmä. Vanhusneuvostopäivää vietettiin 7.11.19
Helsingissä. Tyrnävän vanhusneuvostosta ei osallistuttu Helsingissä pidettyyn
vanhusneuvostopäivään.
Vammaisneuvoston sihteeri Riikka Piippo on ollut yhteydessä vanhusneuvoston sihteeriin, että
vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteinen kokous pidetään syksyllä 2019. Yhteisen
kokouksen ajankohta on 9.12 klo 15-16.30. Vammaisneuvosto pyytää yhteiseen kokoukseen mukaan
OTP Travelin edustajan kertomaan kuljetuspalveluista.
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Alueellinen vammais- ja vanhusneuvostojen (Kempele, Lumijoki, Liminka, Hailuoto, Muhos,
Tyrnävä) yhteinen kokous on pidetty Kempeleessä 6.11. klo 13. Vanhusneuvostosta Pasi Törmä ja
Heleena Nuolioja-Saksio osallistuivat tapaamiseen. Yhteisessä tapaamisessa oli käsitelty mm.
kuntien ikääntyneiden palveluita. Limingassa ja Kempeleessä ovat laadukkaimmat liikuntakerhot
tarjolla kaikenikäisille. Käytäntönä on, että lääkäri voi tehdä myös liikunta lähetteen (terveyspassi).
Näissä kunnissa on myös maksuttomia ryhmiä, joihin ikääntyneet voivat vapaasti osallistua. Oulun
kaupungilla on eri kaupunginosilla (liitoskunnat) tarjolla ikääntyneille maksuttomia vuoroja eri
liikuntapaikkoihin.
Vanhusneuvoston mielestä Tyrnävän kunnalla on tällä hetkellä lähikuntiin verrattuna huonoin
liikuntatarjonta ikääntyneille. VOITAS-ryhmä on tauolla toistaiseksi sekä senioreille tarkoitettu
liikuntaryhmä ei ole toimi tällä hetkellä. Tyrnävällä on kuitenkin aloitettu uutta toimintaa, syksyllä
on etsitty Tyrnävän kirkonkylän kylätoimikunnan toimesta osallistujia matalan kynnyksen ryhmään.
Ryhmä suunnittelee yhdessä tulevaa toimintaa. Maksutonta kuntosalitoimintaa tälle em. ryhmälle on
syksylle järjestetty seurojentalon kuntosaliin. Museokäynti on myös suunniteltu tälle syksylle.
Vanhusneuvoston kannanotto: Tyrnävän kunnan tulisi kehittää ennaltaehkäiseviä palveluita ja
viranhaltijoiden työn painopiste olisi huomioida ennaltaehkäisevän työn tarpeellisuus ikääntyneille.
Ikääntyneille olisi tarjottava maksuttomia liikuntapalveluja esim. keskustassa ja Temmeksellä.
Temmeksen liikuntahallille ikääntyneiden tulisi päästä osallistumaan ryhmäliikuntaan vapaasti ja
maksuttomasti. Palvelupäällikkö vie kannanoton eteenpäin kunnan organisaatiossa.
Vanhusneuvoston jäsenet ovat saaneet ikääntyneiltä kuntalaisilta yhteydenottoja omaishoidontukeen
liittyen. Omaishoidontuesta on tehty kielteisiä päätöksiä. Omaishoitajat ovat ilmaisseet huolensa
jaksamisestaan. Palvelupäällikkö kertoi, että omaishoidontuki on määrärahasidonnainen tukipalvelu.
Määrärahat on jo käytetty vuodelle 2019. Useita puheenvuoroja käytettiin ja ehdotettiin, että
omaishoidontuen sijasta omaishoitajien vapaan järjestämiseksi pitäisi olla mahdollista saada viedä
maksuttomasti omaishoidettava hoitopaikkaan muutamaksi päiväksi. Ehdotuksen mukaan tällainen
järjestely auttaisi omaishoitajia parhaiten, eikä vapaan järjestämisestä tulisi omaishoitajalle kuluja.
Vanhusneuvoston jäsenet kertoivat, että omaishoitajien tapaamiset on koettu tärkeiksi, tapaamisten
toivotaan jatkuvan säännöllisesti.
Edellisessä kokouksessa vanhusneuvosto totesi postin jakelussa olevan myös ongelmia hajaasutusalueilla. Palvelupäällikkö on vienyt vanhusneuvoston kannanoton eteenpäin Postille (vastaus
liitteenä). Yli 75 vuotias asiakas voi tehdä tilauksen erityistalousjakelusta (jakelupalvelu
ikääntyneille ja liikuntaesteisille) Postille verkkopalvelun kautta tai soittamalla Postin
asiakaspalveluun.
Vanhusneuvosto antoi palautetta kunnan ikääntyneiden palveluiden palvelupäällikölle. Temmeksen
seniorineuvola oli pitkään kiinni, temmesläiset ikääntyneet joutuivat taksilla tulemaan verikokeisiin
Tyrnävän terveyskeskukseen. Tästä tuli ikääntyneille kuluja. Verikokeiden otto tulisi olla
mahdollista Temmeksellä ympäri vuoden.
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Palvelupäällikkö kertoi Tyrnävän kunnan ikääntyneiden palveluiden ajankohtaisista asioista: kunnan
taloustilanne on haasteellinen edelleen. Kunnan henkilöstön lomautukset ovat alkaneet 4.10.19 ja
ikääntyneiden palveluissa lomautukset kestävät 31.3.20 saakka. Henkilöstön lomautuksista
kunnanhallitus on päättänyt 2.9.2019 (189 §). Pyritään siihen, että lomautuksista huolimatta palvelut
pysyvät mahdollisimman normaaleina, erityisesti kiinnitetään huomiota potilas- ja
asiakasturvallisuuteen. Päivätoiminta on tauolla 1.10.19- 31.3.20 välisen ajan. Päivätoiminnan
kehittämistä ikääntyneiden tarpeita vastaavaksi toiminnaksi ollaan aloittamassa, päivätoimintaan on
toivottu asiakkaiden taholta lyhytkestoisia ryhmiä eri aktiviteeteilla.
3. Muut asiat ja seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tammikuussa 2020, sihteeri lähettää kutsun sopivalle tiistaille klo 10.
Vanhusneuvoston jäsenet toivovat saavansa tapahtumista tekstiviestimuistutuksen, kaikilla ei ole
käytössä sähköpostia. Puheenjohtaja Pasi Törmä päätti kokouksen klo 11.00.

