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   Tyrnävän vanhusneuvosto 

   Muistio 21.1.2020 

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 

Aika: 21.1.2020 klo 14.00-15.10 

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 jäsenet 

tervetulleeksi kokoukseen.  Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi ja edellisen 

kokouksen muistio hyväksyttiin.  

 

2. Ajankohtaiset asiat 

Hiekoitushiekkaa on saatavilla kirkonkylällä, Temmeksellä ja Murrossa. Hiekoitushiekkaa on 

toimitettu kirkonkylälle seurojentalon taakse, Temmekselle meijerin ja nelostien välissä olevalle 

parkkipaikalle ja Murtoon muovinkeräysastian viereen.  Kuntalaiset voivat hakea kasasta hiekkaa 

myös ikääntyneelle omaiselleen kohtuullisesti omilla astioillaan pihojen hiekoittamiseen. Hiekkaa ei 

ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön vaan Tyrnävän kunnan asukkaiden omille pihoille.  

 

Tyrnävän kunnan vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteinen kokous pidettiin 9.12.19. 

Yhteiseen kokoukseen kutsuttiin OTP Travel:n edustaja kertomaan kuljetuspalveluista. 

Vanhusneuvostosta kokoukseen osallistui 4 jäsentä, he kertoivat, että OTP:n edustaja ei ollut tullut 

paikalle.  

 

Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi sai vanhusneuvoston yhdeltä jäseneltä yhteydenoton 14.11.19 

Raivaajantien, Aaponkujan ja Antinkujan aurauksista. Näillä teillä asuu yli 70 vuotiaita kuntalaisia. 

Ikääntyneet asukkaat toivoivat, että teiden auraaja auraisi myös taloon menon. Tyrnävän kunnan  
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ympäristörakennusmestari on vastannut yhteydenottoon, että teiden aurauksiin ei kuulu pihojen tai 

liittymien auraukset. Jos asukkaat haluavat aurauksen piha-alueille, he voivat sopia aurauksista 

suoraan tien auraajan kanssa pihojen auraamisesta sekä aurauksen laskutuksesta asukkailta. 

Raivaajantien, Aaponkujan ja Antinkujan auraajia talvella 2020 ovat Tommi ja Tero Matinolli, 

asukkaat voivat olla halutessaan myös yhteydessä muihin auraustyötä tekeviin urakoitsijoihin.  

 

Tyrnävän kunta on aloittanut kuljetusten hankinnan valmistelun. Kuljetushankinta on tarkoitus 

toteuttaa kevään 2020 aikana. Hankintaan liittyvä markkinavuoropuhelu käynnistyy 21.1. ja 22.1 

infotilaisuuksilla Tyrnävän kunnantalolla. Kunta kutsuu palvelutuottajat, kuntalaiset ja päättäjät 

markkinavuoropuheluun kuljetushankinnan valmisteluun liittyen. Hankinnan alustavasti 

suunniteltuja osa-alueita ovat koulukuljetukset, sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain alaiset 

kuljetukset, palveluliikenne sekä sosiaali- ja terveysosaston ennakoimattomat kuljetukset.  

 

Heleena Nuolioja-Saksio käytti puheenvuoron kuljetushankintaan liittyen, Tyrnävän kunta on 

HINKU-kunta, joten kuljetushankinnassa olisi huomioitava tämä. Heleena Nuolioja-Saksio on ollut 

infotilaisuudessa mukana ja hän kertoi, että ateriakuljetuksista oli tilaisuudessa keskusteltu. Soten 

alaisiin kuljetuksiin Heleena Nuolioja-Saksio on tuonut Temmeksen ikääntyneiden tarpeet ja 

mielipiteet esille. Ikääntyneiden toive olisi, että palveluliikenteen avulla pääsisi käymään Limingan 

Halpa-Hallissa. Maire Pirkola käytti myös puheenvuoron ja kertoi Tyrnävän seurakuntakerhon 

jäsenten toiveen, että kuljetuksissa tulisi huomioida, että ikääntyneet pääsisivät palveluiden piiriin 

heille sopivaan aikaan. Nyt palveluliikennettä voi käyttää silloin, kun se sopii yhteen 

koulukuljetusten kanssa. Vanhusneuvosto toivoo, että kuljetuspalveluihin saadaan selkeät 

sopimukset. Useita puheenvuoroja käytettiin aiheesta. Keskusteltiin myös KELA-kyydeistä. 

 

Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi vastasi vanhusneuvoston kysymykseen ateriakuljetuksista. 

Ateriakuljetusasiaa on selvitetty, kunnassa ateriapalveluja myönnetään palvelua tarvitseville ja 

aterioita kuljettavat ruokapalvelujen työntekijä sekä kotihoidon työntekijät. Muissa kunnissa on 

käytössä erilaisia toimintoja ateriapalveluihin esim. Menumat, kylmät ateriat. Tyrnävän kunnan 

ruokapalveluilla ei ole tällä hetkellä kapasiteettiä tehdä kylmiä aterioita.  

 

Vanhusneuvoston kannanotto: Ateriapalveluiden kuljetukseen vanhusneuvosto esittää, että kunta 

hankkii kuljetuspalveluiden hankinnan avulla tai muulla tavoin erikseen oman kuljettajan, jotta 

kotihoidon hoitajat eivät tarvitse käyttää työaikaa aterioiden kuljetuksiin. Hoitajan työaika tulisi 

saada kohdentaa kotihoidon asiakkaiden hoidollisiin tarpeisiin. Jos ateriapalvelujen käyttäjällä on 

hoidollinen tarve, on silloin perusteltua, että kotihoidon hoitaja kuljettaa ateriat asiakkaalle. 

Palvelupäällikkö välittää vanhusneuvoston kannanoton eteenpäin organisaatiossa.  

 

Palveluliikenne: Palveluliikenteestä löytyy tietoa/reittejä kunnan nettisivuilta osoitteesta: 

https://www.tyrnava.fi/fi/Palvelut/Joukkoliikenne 

 

Tyrnävällä liikennöi OTP TRAVEL palveluliikenne. Liikenteen tarkoituksena on parantaa 

ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten kuljetuspalveluja sekä hoitaa osa kunnan koulukuljetuksista. 

https://www.tyrnava.fi/fi/Palvelut/Joukkoliikenne
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Liikenne toimii osittain aikataulun pohjalta, mutta asukkaita palvellaan myös kutsusta, jolloin 

asiakas tilaa kyydin. Palveluliikenteestä annetaan tiedot kunnan eri palvelupisteisiin, joissa 

liikenteen aikataulu huomioidaan tapaamisaikoja sovittaessa.  

Palveluliikenteen maksu on 3,30 € / suunta, joka maksetaan liikennöitsijälle.  

HUOM! Auto noutaa kotipihasta ja vie takaisin kotipihaan tarpeen mukaan.  

Kuljetuksen saa tilaamalla sen numerosta 050 4204062. 

  

Ikäihmisille suunnattuja liikuntapalveluja toivotaan, puheenjohtaja Pasi Törmä kertoi, että häneen on 

luvattu olla yhteydessä kunnantalolta 31.1. menneessä ja kertoa, onko Temmekselle mahdollista 

järjestää ikäihmisille jumppaa. Tyrnävän ikääntyneet toivovat järjestettävän jumppaa myös Tyrnävän 

kirkonkylän alueella. 

 

Vanhusneuvoston jäsen on saanut ikääntyneeltä kuntalaiselta yhteydenoton Limingan vuodeosaton 

laskutukseen liittyen. Ikääntynyt kuntalainen oli myöhään illalla kirjattu vuodeosastolle sisään ja 

seuraavana aamuna hänet oli kotiutettu, hän oli saanut laskun 2 päivästä. Useita puheenvuoroja 

käytettiin. Todettiin, että jos laskutukseen liittyen on kysyttävää, henkilö tulisi henkilökohtaisesti 

olla yhteydessä ko. hoitoyksikköön ja kysyä laskutuksesta. 

 

Vanhusneuvoston jäsenet kysyvät palvelupäälliköltä onko tiedossa, onko vakavia tapaturmia sattunut 

teiden/pihojen liukkauden takia.  Palvelupäällikkö ei ole saanut yhteydenottoja ko. asiaan liittyen, 

joten ei ole tiedossa tällaisia tapahtumia. Keskusteltiin siitä, että v 2018 oli hyvä asia, kun kunta 

jakoi ikääntyneille liukuesteitä.  

 

Postin erityistalousjakelusta (jakelupalvelu ikääntyneille ja liikuntaesteisille) keskusteltiin. Asiakas 

voi tehdä tilauksen Postille verkkopalvelun kautta tai soittamalla Postin asiakaspalveluun.  
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3. Muut mahdolliset asiat  

Vanhusneuvoston kokouksessa keskustelua käytiin ”talomiehen” tarpeesta. Ikääntyneillä 

kuntalaisilla voi olla tarvetta pienten kotitöiden tekemiseen, esim. ruohonleikkaamiseen, 

siivouspalveluihin. Vanhusneuvosto toivoo, että kunta palkkaisi nuoria kuntalaisia 

(koululaisia/lukiolaisia) talonmiehen töihin esim. kunnan alueen eri kyliin. Ikääntyneet voisivat 

varata/tilata näitä nuoria tekemään erilaisia kotitöitä. Nuoret saisivat kesätöitä, työkokemusta ja 

ikääntyneet apua. Palvelupäällikkö välittää vanhusneuvoston idean ja toiveen työllisyyspalveluihin.  

 

Puheenjohtaja Pasi Törmä kertoi, että järjestöt voivat hakea rahoitusta tällaisten töihin järjestämiseen 

ja työntekijän palkkaamiseen. Jokunen vuosi sitten Temmeksen eläkeliitolla on ollut nuori 

työllistettynä.  

 

Palvelupäällikkö esitti yhteenvedon maaliskuussa 2019 tehdystä esteettömyystempauksesta 

Tyrnävällä. Esteettömyystempaus toteutettiin vammais- ja vanhusneuvostojen aloitteessa ja mukaan 

kutsuttiin kunnan viranhaltijoita, päättäjiä ja muita asiasta kiinnostuneita. Todettiin, että kunnan 

alueella on edelleen kiinteistöjä, uusiakin jopa, joissa ei ole esteettömyyttä täysin huomioitu.  

 

4. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Puheenjohtaja Pasi Törmä päätti kokouksen klo 15.10. 

Seuraava kokous pidetään 31.3.20 klo 10 Tyrnävän kunnantalolla, lautakuntien huoneessa.  


