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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUSMUISTIO  
 
läsnä:  
 
Helena Lithovius 
Jukka Kantola 
Riitta Lydman 
Heli Räisänen 
Maria Paaso 
Riikka Piippo, sosiaaliohjaaja, Tyrnävän kunta  
Arja Björnholm, vammaispalvelun sosiaalityöntekijä (aluksi läsnä) 
Sari Holappa, asumispalveluyksikkö Kipinän esimies (aluksi läsnä) 
 
poissa: 
 
Anu Markus, Aino Puronkari 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS  
 
Puheenjohtaja Helena Lithovius avasi kokouksen klo 15.02. 
 
 

 
2. SOSIAALITYÖNTEKIJÄ ESITTÄYTYY 

 
Sosiaalityöntekijä Arja Björnholm esittäytyy. Björnholm tuo esiin hoitavansa 
sosiaalityöntekijän viransijaisuutta ajalla 6/2020-7/2021. Tehtäväalueena 
vammaispalvelun sosiaalityö, johon sisältyy vammaispalvelulain mukaiset 
päätökset, alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen päätökset, kehitysvammahuolto 
ja alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelupäätökset. 
Sosiaalityöntekijän tavoittaa puhelimitse puhelinaikana klo 10-11 arkisin. 

 
 

3. ASUMISPALVELUYKSIKKÖ KIPINÄN ESIMIES ESITTELEE YKSIKÖN 
TOIMINTAA 

 
Tyrnävän kunnan asumispalveluyksikkö Kipinän esimies Sari Holappa esittelee 
yksikön toimintaa. Yksikkö on aloittanut toiminnan 4/2020 ja tuottaa tehostettua 
palveluasumista kehitysvammaisille sekä vammaisille henkilöille. Lisäksi 
yksikössä on avautumassa palveluasumisen puoli syyskuun 2020 lopulla.  

 
Yksikön asiakkaat ovat iältään 18-60-vuotiaita. Toimintaa järjestetään asiakkaan 
tarpeiden mukaan. Henkilökuntaresurssiin kuuluu esimiehen lisäksi lähihoitajia, 
sosionomi sekä sairaanhoitaja. Esimies käyttää työajastaan 50 % vuorotyöhön 
pysyäkseen tietoisena yksikön toiminnasta. Yksikkö tarjoaa asumispalvelua tällä 
hetkellä myös ostopalveluna muiden kuntien asiakkaille. Ensisijaista on vastata 
kuitenkin tyrnäväläisten asiakkaiden tarpeisiin.  

 



Holappa tuo esiin, että toimintaa on pyritty kehittämään kodinomaiseksi, 
työyhteisö on motivoitunut ja työote on kuntoutuksellinen. Palveluasumisen 
yhtenä tavoitteena on asiakkaan valmentautuminen omaan kotiin. Arjen 
toimintoja on mahdollista harjoitella yksikössä ohjaajan tuella. Tällä hetkellä 
palveluasumisen tiloja remontoidaan ja tiloihin on valmistumassa esimerkiksi oma 
yhteinen keittiö. 

 
Yksikössä käytetään porrastettua työaikajärjestelmää. Koulutuksia järjestetään 
henkilöstölle (esim. AVEKKI -, TOIMI- sekä rajoitustoimenpidekoulutus).  

 
Toimintaa järjestetään asiakkaiden tarpeiden mukaan, josta päävastuussa on 
sosionomi. Asukkaat pääsevät vierailemaan seurakunnan kesäkodilla kolmen 
viikon välein. Lisäksi hartaustilaisuudet on aloitettu seurakunnan kanssa 
yhteistyössä. Muita retkiä tehdään säännöllisesti asukkaiden toiveita kunnioittaen. 

 
Neuvostossa herää kysymyksiä henkilöstön työnohjauksesta jaksamisen 
tukemiseksi. Työnohjausta on saatavilla tarvittaessa. Tällä hetkellä asiakasasioita 
käsitellään tiiviisti työyhteisön kesken, joka edistää jaksamista. Samoin 
kouluttautumista Holappa pitää tärkeänä työntekijöiden jaksamisen 
edistämisessä.  

 
Sovitaan neuvoston seuraava kokous asumispalveluyksikköön tutustumiskäynnin 
merkeissä. 

 
 

 
4. Ajankohtaiset asiat 

 
 

Puheenjohtaja tuo esiin haastatelleen tyrnäväläisiä ohjatun ja tuetun 
asumispalvelun käyttäjiä vuoden vaihteessa 2019-2020. Haastatteluissa noussut 
esiin, että pitkäaikaiset palveluiden käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä saamaansa 
asumispalveluun. Erityisen tärkeänä haastateltavat pitäneet tuttuja työntekijöitä. 
Ohjatun iltatoiminnan merkitystä korostettu ja yksi haastateltavista toivonut 
enemmän ilta-aikaisen ohjatun toiminnan järjestämistä.  

 
Sovitaan, että tästä haastattelusta puheenjohtaja ja sihteeri koostavat 
yhteenvedon sote-lautakuntaan kehitysvammaisten asumispalveluiden 
kilpailutuksen valmistelun tueksi.  

 
Lisäksi puheenjohtaja nostaa esiin toimintakertomuksen laatimisen loppuvuodelle 
neuvoston toiminnasta. 

 
Vammaisneuvosto tekee aloitteen Lumijoen lisäämiseksi vammaispalvelulain 
mukaisen kuljetuspalvelun käyttöalueeksi sote-lautakuntaan. 

 
Vammaisneuvoston budjetti säilytettävä ennallaan ja budjettiin varattava 
resurssia yhteen opintokäyntiin vuodelle 2021. 

 
Neuvoston jäsen Heli Räisänen ehdottaa vammaisneuvoston uudeksi jäseneksi 
Arto Pirkolaa. Viedään ehdotus kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

 
 



 
 
 

5. SEURAAVA KOKOUS 
 
23.11.2020  15-16.30, ehdotetaan paikaksi asumispalveluyksikkö Kipinää 

 
 

 
6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtaja Helena Lithovius päättää kokouksen klo 16:02. 
 

 
 
 
 
 
 


