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Tyrnävän vanhusneuvosto
Muistio 20.6.2018

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

20.6.2018 klo 10–11.30

Paikka:

Tyrnävän kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä:

Aimo Kortekangas, Eläkeliiton Temmeksen yhdistys ry/ Limingan - Temmeksen
Rintamaveteraanit ry, (poissa)
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
Teija Eskola, Tyrnävän kunta, Sosiaali- ja terveysjohtaja
Kristiina Orajärvi, Tyrnävän kunta, Palvelupäällikkö, kokouksen sihteeri

Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus
Sosiaali- ja terveysjohtaja Teija Eskola aloitti kokouksen ja toivotti vanhusneuvoston uuden
kokoonpanon tervetulleeksi vuoden 2018 ensimmäiseen kokoukseen. Aimo Kortekangas on
ilmoittanut 20.6.18 eroavansa vanhusneuvoston jäsenyydestä. Tyrnävän kunnanhallitus
nimeää uuden jäsenen vanhusneuvostoon, Aimon eroaminen viedään tiedoksi
kunnanhallitukselle. Palvelupäällikön tehtävä on varmistaa poissaolevan henkilön
yhteisöltä/järjestöltä heidän ehdokkaansa neuvostoon. Kunnanhallitus on nimennyt
ikääntyneiden palveluiden palvelupäällikön vanhusneuvoston kokousten sihteeriksi.
2. Kokouksen työjärjestys, puheenjohtajan ja sihteerin valinta toimikaudelle
Teija Eskola kertoi vanhusneuvoston kokousten sihteerin olevan palvelupäällikkö Kristiina
Orajärvi. Vanhusneuvoston kokouksiin toimikaudeksi tulee valita puheenjohtaja.
Puheenjohtajaksi ehdotettiin Pasi Törmää. Ehdotusta kannatettiin ja puheenjohtajaksi
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valittiin Pasi Törmä. Kokouskutsun esityslistan mukainen asiajärjestys hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi.
3. Palvelupäällikön esittäytyminen
Teija Eskola esitteli uuden terveyspalveluiden ja ikääntyneiden palveluiden palvelupäällikön
Kristiina Orajärven. Kristiina Orajärvi kertoi koulutustaustastaan ja työkokemuksestaan, hän
on aloittanut työssään 1.6.18. Vanhusneuvosto kysyi palvelupäällikön tehtävänkuvasta,
Kristiina Orajärvi kertoi vastuualueiden yksikköjen toiminnan, henkilöstön ja talouden
vastuustaan.
4. Iäkkäiden palveluiden ajankohtaiset asiat
Teija Eskola kertoi yökotihoidon kokeilusta, yökotihoidon käynnit tehdään yhteistyössä
kotihoidon ja Kotolan henkilöstön kanssa. Kokeilu on aloitettu keväällä 2018 ja kokeilun
arviointi on syksyllä 2018. Yökotihoidon käynnit ovat suunniteltuja käyntejä,
turvahälytyskäynnit ovat erikseen. Asiakkaan turvahälytys menee hälytyskeskukseen, josta
tieto tulee Kotolan yksikköön, Kotolan yöhoitaja (yöpäivystäjä) lähtee yksin käynnille. Jos
asiakkaan luona tarvitaan apua, hoitaja voi pyytää vartijan apuun. Kunnan käytössä on 1
leasing auto, jota hoitaja voi yöaikaan käyttää. Turvahälytysmäärät yöaikaan vaihtelevat.
Useita puheenvuoroja käytettiin hoitajan yksintyöskentelystä ja keskusteltiin eri siirto- ja
nostotekniikoista. Vanhusneuvoston jäsenet ovat huomanneet käytännössä apua saadessaan
ammattilaisten hyvästä siirto/nostotekniikka osaamisesta. Palvelupäällikkö kertoi
kinestetiikka - tekniikasta, joka on asiakas- ja hoitaja ystävällinen.
Ikääntyneiden päivätoiminta on muuttanut Kotolaan, asiakkaat ovat antaneet muutoksesta
positiivista palautetta. Yksityisen palveluntuottajan Tyrnävällä sijaitseva yksikkö Villa
Tyrni on vaihtanut nimensä Annabelleksi. Sosiaali- ja terveysjohtaja ja palvelupäällikkö
ovat suunnitelleet yhdessä yksityisen palveluntuottajan kanssa tarkastuskäyntiä syksylle
2018. Yksityisten palveluntuottajien kanssa pyritään hyvään yhteistyöhön.
Tyrnävän kunta myöntää palvelusetelin tehostettuun palveluasumiseen. Asiakkailla on
mahdollista ostaa palvelusetelillä palvelua oman kunnan lisäksi Kempeleen/Limingan ja
Oulun alueelta. Palvelusetelin arvo määräytyy tuloperusteisesti, kunta myöntää max 100 €
palvelusetelin. Tehostetussa palveluasumisessa asiakas itse maksaa asunnon vuokran, ruuan,
lääkkeet, hygieniatuotteet, vaatteet ym. Palveluseteli käy hoidon/palvelun maksuun
(hoitopäivän hintaan).
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Vanhusneuvoston jäsen Heleena Nuolioja - Saksio kertoi 22.5 Oulussa ODL:n tiloissa
pidetystä vanhusneuvostopäivästä. Simo Koskinen (Lapin yliopiston prof.) oli pitänyt
luentoa sukupolvet sos. gerontologisen tutkimuksen kohteena. Luentomateriaaliin
tutustuttiin kokouksen aikana. Heleena Nuolioja - Saksio referoi toista luennoitsijaa,
luennoitsijan tärkeä viesti kunnille oli, että palveluasumisessa vanhus tulee nähdä
aktiivisena toimijana. Vanhus tulee olla henkilökohtaisesti mukana oman toimintakyvyn
arvioinnissa. Useita puheenvuoroja käytettiin aiheesta ja keskusteltiin mm. kunnassa
käytössä olevasta RAI -mittarista ja siihen kuuluvasta toimintakyvyn arvioinnista,
vanhuspalvelulaista ja tehdyistä hoitosuunnitelmista. Teija Eskola kertoi, että RAI -arvio on
yksi osa kokonaisarviointia. Asiakas, omaiset/läheiset ja hoitajat/lääkärit arvioivat vanhus
asiakkaan avun tarvetta ja toimintakykyä.
Heleena Nuolioja – Saksio kirjallisuuskatsauksessa kertoi Ikääntyvän muistikirjasta, joka
olisi hyvä lukea. Kirja löytyy kirjastosta. Ciceron kirja vanhuudesta, ystävyydestä ja
velvollisuuksista on myös ajankohtainen luettava.
Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi kertoi I & O kärkihankkeesta, jossa tavoitteena on nähdä
jokainen kunta ikäystävällisenä, tärkeää on vanhuuteen varautuminen ja ikäihmisten
asumisen kehittäminen. Vanhusten osallistaminen kunnan päätöksentekoon ja suunnitteluun
on tärkeää ja vanhusneuvosto on keskeisessä roolissa. Heleena Nuolioja - Saksio esitti, että
kunnan lautakuntiin tulisi saada vanhusten ja nuorten edustajat mukaan
(osallistumisoikeus/ei äänioikeutta). Maakunta-uudistuksen yhteydessä on puhuttu, että joka
kunnasta olisi vanhusten edustaja mukana maakuntatyöskentelyssä.
5. Muut mahdolliset asiat
Teija Eskola kertoi Tyrnävän kunnan HYTE -ryhmästä (hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisryhmä, puheenjohtaja Elina Vehkala). Ryhmään tulisi saada vanhusneuvoston
edustaja. Ryhmässä on mukana myös nuorten edustaja sekä edustajia eri järjestöistä.
Ryhmän tehtävänä on tehdä konkreettinen suunnitelma hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen Tyrnävän kunnassa. Edustajaksi ehdotettiin Heleena Nuolioja - Saksiota ja
varahenkilöksi puheenjohtaja Pasi Törmää. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.
Liikenneturvan edustaja on ottanut yhteyttä Teija Eskolaan. Oulun ympäryskuntien
liikenneturvallisuustyöryhmät ja liikenneturvallisuustoimijahanke haastavat
vanhusneuvostot edistämään videotallenteiden käyttöä. Haasteeseen voi osallistua kahdella
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tavalla: katsella esityksiä 2-3 kpl osana vanhusneuvoston kokouksia tai järjestämällä
erillisen ikäihmisille suunnatun tapahtuman /tilaisuuden, jossa esityksiä katsotaan 2-4 kpl.
Videot ovat n 30 min mittaisia/kpl. Haasteeseen vastanneet vanhusneuvostot palkitaan
täytekakkukahveilla tai muilla erikseen sovittavilla paikallisilla herkuilla.
Useita puheenvuoroja käytettiin ja keskusteltiin haasteeseen osallistumisesta. Haasteeseen
päätettiin osallistua järjestämällä yleinen tilaisuus syyskuussa 2018 lukion auditoriossa.
Teija Eskola ja Kristiina Orajärvi selvittävät auditorion syyskuussa vapaana olevia aikoja ja
tilaisuuspäivä päätetään seuraavassa kokouksessa.
Vanhusneuvoston muistiot laitetaan tiedoksi lautakunnalle.
Kokouksen sihteeri lähettää muistion tarkastettavaksi puheenjohtajalle ennen muistion
julkistamista.
Vanhusneuvosto on saanut postia Vanhustyön keskusliitolta, vanhustenpäivä on 7.10.18 ja
vanhustenviikko 7.-14.10.18. Vanhustenviikon teemana on Iloa toimeliaisuudesta. Elokuun
kokouksessa sovitaan, miten vanhusneuvosto osallistuu vanhustenviikkoon, mitä tehdään
yhdessä.
Vanhusneuvosto on saanut kutsun Vanhusneuvostopäivään 7.11.2018 Helsingissä.
Vanhusneuvostopäivä on Avoimen hallinnon ohjelman (www.avoinhallinto.fi) yhdessä
ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestämä vuotuinen yhteistyötilaisuus. Tänä
vuonna teemoina ovat maakunta ja sote -uudistamisen vaikutukset vanhusneuvostojen
toimintaan. Aamupäivän teemana on miten saada vanhusneuvostojen ääni entistä paremmin
kuuluviin sekä iltapäivän teemana vanhuuteen varautuminen niin yhteisöllisesti kuin yksilön
näkökulmasta. Päivä koostuu tietopohjasta, esimerkeistä, hyvistä käytännöistä, ideoinnista ja
keskusteluista. Koko päivän tilaisuus lähetetään myös videoituna, joten siihen voi osallistua
myös sähköisesti. Keskusteluosuuksien ja ryhmätöiden vuoksi pyydämme ilmoittautumaan
myös siinä tapauksessa, että osallistutte nettilinkin kautta. Näin voimme paremmin taata,
että saamme myös tätä kautta osallistuvien näkemykset mukaan päivän yhteenvetoon.
Vanhusneuvosto päätti olla osallistumatta vanhusneuvostopäivään.
6. Kokousaikataulusta sopiminen
Vanhusneuvoston toivotaan osallistuvan mm. talousasioiden suunnitteluun syksyllä 2018.
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 29.8.18 klo 10 kunnantalolla. Elokuun kokouksessa
sovitaan loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 kokousajat.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Pasi Törmä päätti kokouksen klo 11.30.

