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Tyrnävän vanhusneuvosto
Muistio 02.04.2019
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

02.04.2019 klo 10.00-12.00

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. Vanhusneuvoston jäsenet saavat km-korvaukset osallistumisesta
kokouksiin/tapaamisiin. Palvelupäällikkö jakoi kokouksen aluksi matkalaskulomakkeen, jonka
jäsenet voivat täyttää ja toimittaa palvelupäällikölle hyväksyttäväksi.
Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi ja edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
2. Ajankohtaiset asiat
Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi kertoi, että edellinen vanhusneuvoston kokous pidettiin 14.11.18.
Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteinen kokous pidettiin 9.1.19. Yhteisessä kokouksessa
sovittiin yhteisesti järjestettävästä esteettömyyskartoitus tempauksesta, kartoitukset toteutettiin
25.3.19 Tyrnävän keskustassa, 26.3.19 Temmeksellä ja 27.3.19 Murrossa. Esteettömyyskartoitukset
olivat onnistuneita ja huomattiin, kuinka hankalaa on pyörätuolilla ja rollaattorilla kulkea lumiseen
aikaan. Vanhusneuvoston jäsen Heleena Nuolioja-Saksio toivoi tapahtumista tiedotettavan myös
tekstiviestillä. Tyrnävän kunnalla on toteutettu edellinen esteettömyysselvitys (esteettömyyskävely)
vuonna 2011. Nyt maaliskuussa 2019 toteutetussa esteettömyyskartoituksessa tarkasteltiin myös v
2011 esiin nousseita asioita. Vammaisneuvoston sihteeri Riikka Piippo tekee raportin
esteettömyyskartoituksesta, joka esitellään raportin valmistuttua vanhusneuvoston kokouksessa.
Palvelupäällikkö tiedotti kunnanhallituksen päätöksestä (KHALL § 246), että Aimo Kortekankaan
tilalle vanhusneuvostoon ei nimetä uutta jäsentä. Vanhusneuvostossa on jo rintamaveteraanien
edustus (Tauno Alaraappana) ja sotainvalidien edustus (Leino Saarela).
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Vammaisneuvoston sihteeri Riikka Piippo on ollut yhteydessä vanhusneuvoston sihteeriin, että
pidettäisiin seuraava vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteinen kokous syksyllä 2019.
Vammaisneuvosto pyytää yhteiseen kokoukseen mukaan OTP Travelin edustajan kertomaan
kuljetuspalveluista.
Palvelupäällikkö kertoi Tyrnävän kunnan ikääntyneiden palveluiden ajankohtaisista asioista: kunnan
taloustilanne on haasteellinen tänäkin vuonna (2019). Syksyllä tehdyt toimenpiteet auttoivat
taloudellisesti, tulos oli hiukan parempi kuin mitä ennuste oli syksyn osavuosikatsauksessa.
Joulukuussa 2018 jaettiin 260 liukuestettä, palaute liukuesteistä on hyvä. Kristiina Orajärvi kertoi
tulleesta kuntalaisaloitteesta (13.12.18), jossa aloitteen allekirjoittaneet omaishoitajat toivovat
hoitajaa kotiin muutamiksi tunneiksi kerrallaan. Omaishoitajalla olisi mahdollisuus päästä hoitamaan
arjen asioita.
Useita puheenvuoroja käytettiin ikääntyneiden palveluiden tilanteesta kunnassa sekä kansallisesti,
keskustelu oli runsasta ja monia mielipiteitä esitettiin. Todettiin, että on erityisen tärkeää saada
asiakkaat/asukkaat ja heidän läheisensä/omaisensa mukaan suunnittelemaan ja arvioimaan
ikääntyneiden palveluja. Kunnan ikääntyneiden palveluja tulee kehittää ja kunta tulee myös tehostaa
yksityisten palveluntuottajien valvontaa. Yksityisten asumispalveluiden asiakkaat tulee ottaa mukaan
arvioimaan palvelua, kun kunnan viranhaltija tekee valvontakäynnin suunnitellusti ja myös
ilmoittamatta etukäteen tulostaan. Palvelupäällikkö kertoi, että kunnan viranhaltijat aloittavat
työstämään valvontasuunnitelmaa yksityisille palveluntuottajille.
Vanhusneuvosto toivoi yhteistä muiden lähikuntien vanhusneuvostojen (Kempele, Lumijoki,
Liminka, Hailuoto, Muhos) kanssa pidettävää kokousta. Sovittiin, että palvelupäällikkö selvittää
asiaa. Toivomus olisi, että yhteinen kokous voitaisiin järjestää vielä tämän vuoden puolella.
3. Vanhusneuvoston tiedot Tyrnävän kunnan kotisivulla
Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi on ottanut tulosteet kunnan kotisivuilta otsikoiden
vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto alta. Keskusteltiin siitä, mitä tietoja vanhusneuvostosta tulisi
olla kotisivulla. Sovittiin, että vanhusneuvoston puheenjohtajan ja sihteerin yhteystiedot tulisi näkyä
mahdollisten yhteydenottojen vuoksi. Vanhusneuvoston toiminta (laki perusta) tulisi myös näkyä ja
kysymyksiä, missä asioissa vanhusneuvostoon voi olla yhteydessä. Sovittiin myös, että
vanhusneuvoston kokousten muistiot löytyisivät kotisivulta kuten vammaisneuvoston kokousten
muistiot. Palvelupäällikkö tekee tekstiehdotuksen vanhusneuvoston kotisivulle ja lähettää
ehdotuksen tämän muistion liitteenä tarkasteltavaksi ja kommentoitavaksi. Kommentit toivotaan
30.4.19 menneessä. Kommentit toimitetaan palvelupäällikölle.
4. Seuraava kokous
13.8.2019 klo 10.
5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Pasi Törmä päätti kokouksen klo 12.00.

