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Tyrnävän vanhusneuvosto 
 
    Muistio 13.12.2021 
 
 
 
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
Aika: 13.12. 2021 klo 13:15-15:00 
Paikka:  Tyrnävän kunnantalo, Kunnanhallituksen huone 
Läsnä: Ritva Kauppila, Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys ry (pois) 
 Tuula Kallinen, Tyrnävän Eläkeläiset ry  
 Leino Saarela, Tyrnävän Sotainvalidit/Rintamaveteraanit  
 Maire Pirkola, Tyrnävän seurakunta (liittyi kokoukseen klo 13:45) 
 Kaarina Huurre, Kunnan edustajat – Sosiaali- ja terveyslautakunta 

Tuulikki Vanhala, Eläkeliiton Temmeksen yhdistys, vanhusneuvoston puheenjohtaja 
(pois) 
Kristiina Orajärvi, Tyrnävän kunta, Palvelupäällikkö, tämän kokouksen 
puheenjohtaja ja sihteeri  

 
Käsitellyt asiat: 

1. Kokouksen avaus 
Vanhusneuvoston tämän kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Kristiina 
Orajärvi aloitti uuden vanhusneuvoston ensimmäisen kokouksen klo 
13:15 ja toivotti vanhusneuvoston jäsenet tervetulleeksi kokoukseen. 
Ritva Kauppila ja Tuulikki Vanhala ovat ilmoittaneet poissaolostaan. 
Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi ja edellisen 
kokouksen muistio (211021) hyväksyttiin seuraavin korjauksin: 
 
Muut asiat 
Toivotaan, että vanhusneuvoston viikon juhla pidettäisiin välillä myös 
Temmeksellä.  
Korjaus: Toivotaan, että vanhusten viikon juhla pidettäisiin 
välillä myös Temmeksellä. 
 
Vanhusneuvosto esittää: Temmeksellä ajaa koululaisia kuljettava bussi. 
Kun bussi on jättänyt koululaiset koululle, voisiko bussi vakituisesti ajaa 
päivittäin maanantai- torstai välisenä aikana 
Korjaus: voisiko bussi vakituisesti ajaa maanantaina ja 
torstaina 

 
2. Ajankohtaiset asiat 
Vanhusneuvoston jäsenten kuulumiset ja mahdolliset yhteydenotot 
iäkkäiltä kuntalaisilta: Kylätalkkaria/kotitalkkaria toivotaan, pitäisi 
saada järjestymään iäkkäiden kuntalaisten avuksi. Kristiina vie asian 
eteenpäin kunnan organisaatiossa. 
 
Iäkkäät omaishoitajat tai omaishoitajan asemassa olevat kuntalaiset 
ovat kyselleet, mistä saisi asioiden hoitamista varten muutamaksi 
tunniksi apua kotiin. Omaishoitajat voivat lakisääteiset vapaat käyttää 
tunteina. Iäkkäät ovat ehdottaneet, että voisiko iäkkäiden palveluiden 
päivätoiminnan ohjaaja käydä kotona tunteja, jotta toinen kotona asuva 
(esim. puoliso) pääsisi hoitamaan asioitaan. Päivätoiminnan ohjaaja 
voisi tehdä yksiköllistä viriketoimintaa iäkkään kanssa kotona. Kristiina 
vie ideaa/toivetta eteenpäin kunnan organisaatiossa. 
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Kirkonseudun asemakaavan Palkin muutos; vanhusneuvoston edustajan 
valinta ohjausryhmään: Keskusteltiin edustajasta ja useita 
puheenvuoroja käytettiin. Esitettiin edustajaksi Tuula Kallista ja valittiin 
Tuula Kallinen vanhusneuvoston edustajaksi ohjausryhmään. 

 
Kutsu kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoille Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen valmistelun yhteistyötilaisuuteen 19.1.22. 
Keskusteltiin kutsusta. Sovittiin, että Kristiina varaa kunnantalolta tilan 
(kunnanhallituksen huone). Vanhusneuvoston jäsenet ovat tervetulleita 
tilaisuuteen. Sovittiin, että ilmoittaudutaan tilaisuuteen Kristiinalle 
viimeistään 15.1.22. 
 
Keskusteltiin palveluliikenteestä, osa iäkkäistä ei osaa käyttää 
palveluliikennettä hyödykseen. Kyyti tulisi tilata edellisenä päivänä klo 
16 menneessä. 
 
27.4.2021 vanhusneuvoston kokouksessa jäsen toi esille Lepolan 
vuokra-asuntojen asukkaiden saunaan pääsyn. Lepolan vanhustyöstä 
vastaava on vastannut kysymykseen 6.5.2021. Kristiina luki vastauksen 
vanhusneuvostolle. Saunaan pääsystä käytettiin useita puheenvuoroja. 
Syksyllä saunassa on voinut käydä, välillä on kuitenkin käynyt niin, että 
sauna ei ole ollut päällä tai se on mahdollisesti laitettu liian myöhään 
päälle, että saunassa ei ole ollut tarpeeksi lämmintä.  

 
3. Muut asiat 
POPsote: ikääntyvien omaishoidon tuen myöntämisperusteet: Kuntien 
vanhusneuvostolle on toimitettu omaishoidon tuen myöntämisperusteet 
tutustuttavaksi, olivat edellisen vanhusneuvoston kokousmuistion 
liitteenä. 
Vanhusneuvoston kommentit:  
1. Ensimmäisellä sivulla lukee, että kunta voi myöntää omaishoidon 

tukea, pitäisikö tässä olla hyvinvointialue voi myöntää. Sote siirtyy 
kunnista hyvinvointialueelle. 

2. Myöntämisperusteissa puhutaan etäomaishoitajasta ja miten 
etäomaishoitaja määritellään. Voiko omaishoitaja toimia etänä? 
Miten iäkästä kotona autetaan etänä? 

3. Hoitoisuusryhmä I; kriteerit ovat löysemmät kuin esim. miten tällä 
hetkellä myönnetään I asiakasryhmän omaishoitotuki. 

4. Hoitoisuusryhmä II; hoidon sitovuus: omaishoitaja voiko käydä 
kokopäivätyössä. Todettiin, että on vaikea käydä kokopäivätyössä ja 
olla yhtä aikaa omaishoitaja. 

5. Hoitoisuusryhmä III; korotettua omaishoidon tukea ei voida 
maksaa, jos hoitaja on eläkkeellä, päivärahalla, opiskelijana tai hän 
saa muuta säännöllistä tuloa. Todettiin, että ei voi olla näin, suurin 
osa omaishoitajista on eläkkeellä olevia puolisoita. Tämän lauseen 
perusteella korotettua omaishoidon tukea ei juuri voi maksaa 
kenellekään.  

 
Kirkonkylän kyläyhdistys: Kyläyhdistys on kirjoittanut joulukortit 
iäkkäille. Kristiina toimittaa kortit eteenpäin. Kiitos joulukorteista! 

 
Seuraava kokous 21.02.2022 klo 13:00 (kunnanhallituksen 
huone) 

 
4. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 
Puheenjohtaja ja sihteeri Kristiina Orajärvi päätti kokouksen klo 15:00 


