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Tyrnävän vanhusneuvosto 
 
    Muistio 22.08.2022 
 
 
 
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
Aika: 22.08.2022 klo 13:00-14:45 
Paikka:  Tyrnävän kunnantalo, Kunnanhallituksen huone 
Läsnä: Ritva Kauppila, Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys ry  
 Tuula Kallinen, Tyrnävän Eläkeläiset ry  
 Leino Saarela, Tyrnävän Sotainvalidit/Rintamaveteraanit (pois) 
 Maire Pirkola, Tyrnävän seurakunta (pois) 
 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 kokouksen klo 13:00 ja toivotti vanhusneuvoston jäsenet 
tervetulleeksi kokoukseen. Kokouksen esityslista hyväksyttiin 
työjärjestykseksi ja edellisen kokouksen muistio (21.02.22) hyväksyttiin. 
 
2. Ajankohtaiset asiat 
Vanhusneuvoston jäsenten kuulumiset ja mahdolliset yhteydenotot 
iäkkäiltä kuntalaisilta:  
Iäkkäiden päivätoiminnan aloittamista toivotaan. Vanhusneuvostoon on 
tullut yhteydenottoja ja kysymyksiä, onko kunnassa tarjolla 
päivätoimintaa. Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi kertoi, että 
lähihoitajan/päivätoiminnan ohjaajan toistaiseksi voimassa oleva 
työsuhteen haku on käynnissä kuntarekryssä. Toivotaan toimeen 
hakijoita. Kristiina kertoi, että vanhusneuvoston esitys päivätoiminnan 
järjestämisestä tunteina iäkkään kotiin (esim. puoliso pääsisi silloin 
hoitamaan asioitaan) on saanut kunnan iäkkäiden palveluissa hyvän 
vastaanoton ja kannatusta. Tämä toiminta aloitetaan, kun on saatu 
rekrytoitua työntekijä. 
Soteltk elokuun kokouksessa on keskusteltu kylätalkkaritoiminnasta. 
Iäkkäät kuntalaiset ovat kovasti toivoneet kunnan tarjoavan 
kylätalkkaripalvelua. 
Terveyspalveluiden fysioterapeutti on pitänyt ikäihmisille pienryhmässä 
jumppaa. Ryhmätoiminnasta on tullut hyvää palautetta. Iäkkäät 
toivovat pienryhmätoiminnalle jatkoa. Kristiina vie toiveen eteenpäin 
organisaatiossa.  

 
3. Muut asiat 
Vanhusneuvostopäivä on 2.11.2022. 
Kristiina on välittänyt kutsun vanhusneuvoston jäsenille. 
Vanhusneuvostopäivään voi osallistua myös etänä.  
Kunnan vammaisneuvosto ei ole kokoontunut vielä tänä vuonna (v 
2022). Vanhusneuvosto on esittänyt aiemmin kunnan 
vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhdistämistä. Tämä asia on 
viety eteenpäin kunnan organisaatiossa. Keskusteltiin aiheesta ja useita 
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puheenvuoroja käytettiin. Vanhusneuvoston jäsenet kysyvät, miten 
kunnassa ensi vuonna (v 2023) neuvostojen tapaamiset järjestetään, 
kuka/ketkä kunnan viranhaltijoista edustavat neuvostoissa.  
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulee omat vanhus- ja 
vammaisneuvostot, joihin jäsenehdokkaat on ilmoitettu Tyrnävän 
kunnalta. Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi siirtyy hyvinvointialueen 
palvelukseen 100 % 1.1.23 alkaen, tällä hetkellä Kristiina tekee 
hyvinvointialueella 40 % työajalla HR-asiantuntijatyötä 31.12.22 saakka. 
 
Koronarokotukset: Kunnan nettisivuilla on ajankohtaisin tieto 
koronarokotuksista. Tällä hetkellä 
THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia 

• 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti 
heikentynyt 

• 60 vuotta täyttäneille  
• 18–59-vuotiaille, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin 

riskiryhmiin 
Tehosteannoksen voi antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 
vähintään kolme kuukautta. 
Koronataudin sairastanut ja kolme rokoteannosta saanut ei tarvitse 
neljättä rokoteannosta, sillä sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta.  
Influenssarokotuksista tiedotetaan myöhemmin syksyllä. 
 
Keskusteltiin tulevasta talvesta, energiahinnoista (millainen 
mahdollinen vaikutus iäkkäiden talouteen), hoitajamitoituksesta 
vanhuspalveluissa, oppisopimusopiskelijapaikoista ja hoiva-avustajista. 
Todettiin oppisopimusopiskelumahdollisuuden/oppisopimuspaikkojen 
olevan erittäin hyvä vaihtoehto vanhuspalvelutyöhön, tarvittavan 
hoitajamitoituksen turvaamiseksi. 
 
Keskustan tietyöstä keskusteltiin; miten iäkkäät pystyvät rollaattorilla 
kulkemaan mukulakivetyksen yli? Useita puheenvuoroja käytettiin ja 
todettiin, että tietyö on vielä kesken. Seurataan tilannetta, miten 
kulkeminen onnistuu, kun tietyö on saatu valmiiksi. 
 
Vanhusneuvoston toive olisi pitää yhteinen kokous vammaisneuvoston 
kanssa marraskuussa 2022. Kristiina vie toiveen ja ehdotuksen 
eteenpäin vammaisneuvostolle. Jos yhteinen kokous ei onnistu, 
sovittiin, että vanhusneuvosto kokoontuu marraskuun alussa. Kristiina 
laittaa sitten kutsun.  

 
4. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 
Puheenjohtaja ja sihteeri Kristiina Orajärvi päätti kokouksen klo 14:45 


