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Tyrnävän vanhusneuvosto 
 
    Muistio 21.02.2022 
 
 
 
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
Aika: 21.02.2022 klo 13:00-14:15 
Paikka:  Tyrnävän kunnantalo, Kunnanhallituksen huone 
Läsnä: Ritva Kauppila, Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys ry  
 Tuula Kallinen, Tyrnävän Eläkeläiset ry  
 Leino Saarela, Tyrnävän Sotainvalidit/Rintamaveteraanit  
 Maire Pirkola, Tyrnävän seurakunta  
 Kaarina Huurre, Kunnan edustajat – Sosiaali- ja terveyslautakunta (pois) 

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 kokouksen klo 13:00 ja toivotti vanhusneuvoston jäsenet 
tervetulleeksi kokoukseen. Tuulikki Vanhala on ilmoittanut 
poissaolostaan. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi ja 
edellisen kokouksen muistio (131221) hyväksyttiin. 
 
2. Ajankohtaiset asiat 
Vanhusneuvoston jäsenten kuulumiset ja mahdolliset yhteydenotot 
iäkkäiltä kuntalaisilta:  
Vanhusneuvoston jäseniä huolettaa lukuisat iäkkäiden tyrnäväläisten 
yhteydenotot lumiongelmasta. Iäkkäät eivät jaksa tehdä lumitöitä ja he 
eivät saa tällä hetkellä mistään apua lumitöiden tekemiseen. Osa 
iäkkäistä asuu omakotitalouksissa, joihin voi olla esim. 100 m kuja ja 
jopa pitempikin matka maantielle (Ylipää/Murto). Jos lunta on satanut 
paljon; näihin omakotitalouksiin ei pääse hälytysajoneuvot eikä 
postinjakelu.  
Olisiko mahdollista saada tällaiset omakotitaloudet kunnan 
tienaurauksen piiriin?  
Kristiina vie kysymyksen eteenpäin kunnan organisaatiossa. 
Useita puheenvuoroja käytettiin lumiongelmasta ja lumitöistä.  
 
Vanhusneuvoston aloite: Kunnan lumenauraaja pitäisi käyttää 
aurakalustoa, jossa aurakauhassa olisi peltinen lippa; lipan voisi 
lumenauraaja laittaa liittymien kohdalla alas (lumi kerääntyy 
aurakauhaan) ja näin ollen lumi ei jäisi isoiksi valleiksi liittymiin. 
Liittymän jälkeen lipan voi nostaa ylös aurakauhasta, ja lumi jää 
lumipenkkaan. Lumenauraajille voisi kunnan aurauskilpailutuksessa 
esittää tällaisen kalustovaatimuksen. 
 
Vanhusneuvoston jäsenet ovat huomioineet, että OYS:n lomakkeissa on 
väärä KELA-taksin numero. 
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Kuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen valmistelun yhteistyötilaisuus pidettiin 19.1.22. 
Kunnantalolta oli varattu tila ja Teams-yhteys tilaisuuteen. Tyrnävän 
vanhusneuvoston jäseniä ei tullut paikalle järjestettyyn tilaisuuteen. 
 
Keskusteltiin palveluliikenteestä ja kuljetuspalvelu -vihkon käytöstä. 
Kristiina kertoi palveluliikenteen toimintakäytänteistä sekä miten 
kuljetuspalveluvihkoa käytetään ja miten sitä voi hakea. Kunnan 
nettisivuilta löytyy sosiaalihuoltolain mukainen 
kuljetuspalveluhakemus. Päätöksen kuljetuspalvelusta tekee 
palvelupäällikkö. 
 
Kristiina kertoi, että vanhusneuvoston esitys päivätoiminnan 
järjestämisestä tunteita iäkkään kotiin (esim. puoliso pääsisi silloin 
hoitamaan asioitaan) on saanut kunnan iäkkäiden palveluissa hyvän 
vastaanoton ja kannatusta.  
 

 
3. Muut asiat 
Työ- ja elinkeinosuunnittelija Anne Tiirikainen on ottanut helmikuun 
alussa yhteyttä palvelupäällikkö Kristiina Orajärveen; Tyrnävän kunnan 
HYTE-työryhmään on pyydetty nimeämään vanhusneuvoston edustaja. 
Keskusteltiin aiheesta ja useita puheenvuoroja käytettiin. 
Vanhusneuvoston jäsenillä ei ole mahdollisuutta alkaa hyte- ryhmään 
edustajaksi, koska vanhusneuvoston jäsenet ovat monissa järjestöissä ja 
yhdistyksissä jo mukana.  
 
Oulun seudun omaishoitajat ry on lähettänyt tiedoksi etätilaisuudet, 
jotka toteutetaan Teams-yhteydellä. Helmikuussa pidetään 5 tilaisuutta.  
Ommaisraati keskustelutilaisuus on pidetty 8.2. etäyhteydellä; aiheena 
omaishoito ja sote-muutos. 
 
STM (sosiaali- ja terveysministeriö) on lähettänyt kyselyn tammikuussa 
2022 vanhusneuvostoille iäkkäiden toimintakyvyn edistämisestä. 
Kyselyn vastauksia tullaan käyttämään poikkihallinnollisen ikäohjelman 
suuntaamisessa ja iäkkäiden laatusuosituksen valmistelussa. Ikäohjelma 
tähtää siihen, että yhteiskunnassa varaudutaan väestön vanhenemiseen 
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Kyselyyn vastasivat 
yhdessä sote-johtaja Teija Eskola ja palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi. 
 
Lakeuden palveluyhdistys ry on käynnistänyt REKI-hankkeen. Tyrnävän 
Reki -hanke tukee eri-ikäisiä sosiaalisesti tai taloudellisesti haastavassa 
elämäntilanteessa olevia tyrnäväläisiä sekä pyrkii ennaltaehkäisemään 
syrjäytymistä. Hankkeen kautta autetaan ihmisiä, jotka elävät 
yksinäisinä, vähävaraisina tai muista syistä vaikeassa elämäntilanteessa. 
Hanketyöntekijänä toimii kuntoutusohjaaja Saija Manninen puh. 044 
5767 157 saija.manninen@lakeus.fi 
 

 
Seuraava kokous 22.08.2022 klo 13:00 (kunnanhallituksen 
huone) 

 
4. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 
Puheenjohtaja ja sihteeri Kristiina Orajärvi päätti kokouksen klo 14:15 
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