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Tyrnävän vanhusneuvosto 
 
    Muistio 21.10.2021 
 
 
 
 
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
Aika: 21.10.2021 klo 13:12-15:00 
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 

Tuulikki Vanhala, Eläkeliiton Temmeksen yhdistys, vanhusneuvoston puheenjohtaja 
(tämä kokous) 

 Kristiina Orajärvi, Tyrnävän kunta, Palvelupäällikkö, kokouksen sihteeri  
(tämä kokous) 

 
Käsitellyt asiat: 

1. Kokouksen avaus 
Vanhusneuvoston tämän kokouksen sihteeri Kristiina Orajärvi aloitti 
uuden vanhusneuvoston ensimmäisen kokouksen klo 13:12 ja toivotti 
vanhusneuvoston vanhat ja uudet jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.  
Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi ja edellisen 
kokouksen muistio (170621) hyväksyttiin. 
 
2. Vanhusneuvoston puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
Kunnanhallitus (§ 246 16.08.2021) on pyytänyt sosiaali- ja 
terveysosastoa valmistelemaan vanhusneuvoston kokoonpanoa ja 
tehtäväkuvaa uuden kuntalain mukaisesti. Sosiaali- ja terveysosastolla 
(sosiaali- ja terveyslautakunta § 87 22.09.2021) työskentelevä 
palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi on pyytänyt yhdistyksiä/järjestöjä 
nimeämään edustajansa vanhusneuvostoon.  
 
Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. 
Kunnan edustaja toimii tarvittaessa asioiden esittelijänä. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta nimeää sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajan 
vanhusneuvostoon, varajäseniä ei nimetä. 
 
Vanhusneuvoston puheenjohtajan ja sihteerin tehtävistä keskusteltiin ja 
useita puheenvuoroja käytettiin. Puheenjohtajan ja sihteerin tehtäviin 
vanhusneuvoston jäsenet esittivät ehdokkaita, esitettyjen halukkuus 
tehtävien vastaanottamiseen oli matala. Jäsenillä on vastuutehtäviä 
järjestöissä ja yhdistyksissä. Sovittiin, että tämän kokouksen 
puheenjohtajana toimii Tuulikki Vanhala ja sihteerinä palvelupäällikkö 
Kristiina Orajärvi. 
 
Vanhusneuvosto esittää seuraavaa: 
Tyrnävän kunnan vammais- ja vanhusneuvosto yhdistetään (useissa 
kunnissa on yhteinen vammais- ja vanhusneuvosto). Yhdistetyssä 
neuvostossa on laajempi ja kattavampi edustus esim. iäkkäistä, 
omaishoitajista ja vammaispalveluiden asiakkaista. Kristiina vie 
esityksen eteenpäin kunnan organisaatiossa. 
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3. Ajankohtaiset asiat 
Vanhusneuvoston jäsenten kuulumiset ja mahdolliset yhteydenotot 
iäkkäiltä kuntalaisilta: Lukuisat iäkkäät kuntalaiset ovat olleet 
vanhusneuvoston jäseniin sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
edustajaan yhteydessä ja toivoneet ”kylätalkkari” toiminnan uudelleen 
aloittamista kunnan toimesta. Iäkkäillä on monenlaista pientä ulko- ja 
sisätyöpuhdetta tehtävänä. Kristiina vie toiveen eteenpäin kunnan 
organisaatiossa. Kylätalkkarina toimivat henkilöt ovat olleet 
työllisyyspalveluiden kautta. 
 
Ommaisraati- toiminnan esittely: Kristiina esitteli 17.6.21 
vanhusneuvoston kokouksen sisällön, kokouksessa Oulun seudun 
omaishoitajat ry:n edustajat Minna Hernberg ja Marja Heikkinen 
esittelivät Ommaisraati toimintaa.  
 
Vanhusneuvosto esittää; että Ommaisraati- toiminta aloitetaan 
Tyrnävän kunnassa, kun vammais- ja vanhusneuvosto on yhdistetty. 
Yhteinen neuvosto ottaisi tehtäväkseen Ommaisraati- toiminnan 
aloittamisen. 
 
Vanhusneuvostopäivä 4.11: Päivä on valmisteltu yhteistyössä Vanhus- ja 
lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n, Ikäinstituutin ja Vanhustyön 
keskusliiton, oikeusministeriön, Ihmisoikeuskeskuksen ja UKK- 
instituutin kanssa. Päivään voi osallistua myös etäyhteydellä.  
 
”Me turvallisen vanhuuden puolesta-Suvanto ry:n Mummonmarkan 
vartijat”- hankkeen yhteydenotto vanhusneuvostoille: Lokakuussa 2018 
alkanut Mummonmarkan vartijat- hanke päättyy 31.12.21. 
www.mummonmarkanvartijat.fi -sivusto jää käyttöön hankkeen 
päätyttyä. Materiaalit- osiossa on vapaasti käytettävissä olevaa 
materiaalia kuunneltavaksi, katsottavaksi, tulostettavaksi ja jaettavaksi. 
Testaa tietosi -osiossa voi tutustua itseopiskeltavaan 
verkkokoulutukseen ja testata omat tietonsa aiheesta helposti 
suoritettavalla verkkotestillä, jonka jälkeen voi toimia mummonmarkan 
vartijana. Sihteeri antoi tulleen materiaalin puheenjohtajalle. 
 
Koronakatsaus/Koronarokotukset: Palvelupäällikkö kertoi lyhyesti 
kunnan koronarokotustilanteesta. 3. koronarokotukset aloitetaan THL 
ohjeistuksen mukaisesti Tyrnävän kunnassa.  

 
POPSOTE-ikäihmisten kehittämisohjelma (katsaus): 
Työpajakuulumiset/vanhusneuvoston jäseniä on osallistunut työpajaan 
(yhtenäinen asiakas- ja palveluohjaus). 
Vanhusneuvoston jäsenet, jotka ovat osallistuneet työpajoihin kertovat, 
että yhteys on huono kunnanhallituksen huoneessa/valtuustosalissa.  
Vanhusneuvostojäsenet kysyvät, maksetaanko työpajoihin 
osallistumisesta kokouspalkkio? Kristiina on selvittänyt asian, palkkiota 
ei makseta työpajoihin osallistumisesta, työpajat eivät ole kokouksia. 
Työpajoihin osallistuminen on vapaaehtoista aktiivista toimintaa. 

 
Iäkkäiden palvelut: ajankohtaiskatsaus: Vanhusneuvosto on 
aikaisemmin ottanut kantaa Seniorineuvolan kehittämiseen enemmän 
iäkkäitä kuntalaisia palvelevaksi, esim. hyvinvointitarkastukset olisivat 
mahdollisia myös muille kuin 75-vuotiaille. Kristiina on vienyt 
ehdotuksen ja toiveen eteenpäin, seniorineuvolan sairaanhoitaja tekee 

http://www.mummonmarkanvartijat.fi/
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75 vuotistarkastukset ja mahdollisesti myös muille ikäryhmille, miten 
työn suunnittelu tällä hetkellä onnistuu.  

 
4. Muut asiat 
Toivotaan, että vanhusneuvoston viikon juhla pidettäisiin välillä myös 
Temmeksellä. 
 
Temmeksen Sale-kauppa loppuu, jonka vuoksi myös posti- ja 
apteekkipalvelut loppuvat Temmeksellä. Kirjastopalvelua on ollut 
tarjolla Temmestuvalla, mutta kirjastopalveluita on myös muutettu. 
Kirjastokaappi on luvattu toimittaa Temmekselle lokakuun alussa, 
mutta se ei ole vielä saapunut.  
 
Vanhusneuvosto esittää: Temmeksellä ajaa koululaisia kuljettava bussi. 
Kun bussi on jättänyt koululaiset koululle, voisiko bussi vakituisesti ajaa 
päivittäin maanantai- torstai välisenä aikana esim. tietyn reitin 
Temmeksellä; Remeskangas -Petäjäkangs/Pesoskangas-Tyrnävän 
kirkonkylä. Iäkkäät saisivat näin mahdollisuuden asioida pankki-, 
apteekki-, kauppa-, kirjasto- ym. asiat Tyrnävällä. Bussi voisi lähteä 2 h 
kuluttua Tyrnävän kirkonkylältä takaisin samaa reittiä Temmekselle. 
Näin tuettaisiin myös paikallisia yrittäjiä, palveluita ei tarvitsisi hakea 
Limingasta/Kempeleestä. 
Kristiina vie ehdotuksen eteenpäin kunnan organisaatiossa. Kristiina 
kertoi Tyrnävällä liikennöivän JS-Matkat OY- palveluliikenteen 
aikataulut, aikataulut löytyvät kunnan nettisivuilta.  
 
Kristiina kysyi, saako vanhusneuvoston jäsenten yhteystiedot näkyä 
kunnan nettisivuilla, yhteystietojen näkymiseen jäsenet antoivat luvan.  
 
Vanhusneuvoston TA 21 toteuma esiteltiin, se on talousarvion 
mukainen. 
 
Palvelupäällikkö kertoi julkaisutiedotteesta: vanhusneuvostojen 
toiminta ja vaikutusmahdollisuudet kunnissa. Ihmisoikeuskeskus 
käynnisti syksyllä 2020 selvityksen, jolla kartoitettiin vanhusneuvoston 
toimintaedellytyksiä ja mahdollisia haasteita kyselyn avulla. 
Ihmisoikeuskeskuksen selvityksen mukaan vanhusneuvostojen 
vaikutusmahdollisuuksia on vahvistettava.  
 
POPsote: ikääntyvien omaishoidon tuen myöntämisperusteet: Kuntien 
vanhusneuvostolle toimitetaan (muistion liitteenä) omaishoidon tuen 
myöntämisperusteet tutustuttavaksi. Mahdolliset kommentit voi 
toimittaa palvelupäällikkö Kristiina Orajärvelle, joka lähettää ne 
eteenpäin POPsote yhdyshenkilölle. 
 
Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteinen kokous peruuntui 
12.4 päivältä, uudesta kokousajasta ei ole tietoa.  
 
Seuraava kokous 13.12 klo 13. 

 
5. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 
Keskusteltiin ennen kokouksen päättämistä, että aluevaalit pidetään 
tammikuussa 2022.  
Puheenjohtaja Tuulikki Vanhala päätti kokouksen klo 15:00. 

 


