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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
Aika: 23.02.2021 klo 13:04-14:45 
Paikka:  Tyrnävän kunnantalo, Valtuustosali 
Läsnä: Ritva Kauppila, Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys ry  
 Tuula Kallinen, Tyrnävän Eläkeläiset ry 
 Tauno Alaraappana, Tyrnävän Rintamaveteraanit (poissa) 
 Leino Saarela, Tyrnävän Sotainvalidit (poissa) 
 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 
(27102020) hyväksyttiin. 
 
2. Ajankohtaiset asiat 
Vanhusneuvoston jäsenten kuulumiset ja mahdolliset yhteydenotot 
iäkkäiltä kuntalaisilta: Ei yhteydenottoja kuntalaisilta. Temmeksen 
jumpat ovat alkaneet. Hyvä asia. 8 osallistujaa ollut mukana. 
Temmeksen kirjasto on Temmeksellä asuvien iäkkäiden ahkerassa 
käytössä. 
Seurakunta on ilmoittanut, että kirkkoon otetaan sisälle tilaisuuksiin 
max 30 henkilöä ja seurakuntatalolle kerhoihin max 10 henkilöä.  
Terveyskeskuksen vuosikontrolleihin kutsuminen mietitytti. Kuinka 
usein vuosikontrollit toteutuvat? Eräs DM- iäkäs on edellisen kerran 
käynyt vuosikontrollissa 7 vuotta sitten. 
 
Koronakatsaus/Koronarokotukset: Tautitilanne Tyrnävällä on 
rauhallinen, tähän mennessä 36 positiivista tautitapausta.  Iäkkäiden 
toive olisi, että elämä normalisoituisi, kun kaikki halukkaat ovat saaneet 
rokotukset. Iäkkäille ei ole tullut rokotusreaktioita. Koronarokotukset 
jatkuvat iäkkäille viikoittain, tällä hetkellä rokotetaan yli 70-vuotiaat 
kuntalaiset ennen riskiryhmiin kuuluvia 18–69-vuotiaita THL 
rokotusjärjestyksen mukaisesti. Tällä hetkellä koronarokotuksiin on 
kutsuttu kuntalaiset. 
 
Tyrnävän kunnan rokotustilannetta voi seurata kunnan nettivisuilta 
(rokotustaulukko päivitetään 1 x viikossa/keskiviikkoisin): 
https://www.tyrnava.fi/ajankohtaista/ajankohtaista-koronavirukseen-
liittyen.html 
 
PPSHP alueellinen koordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 
24.2→ryhmä tiedottaa kuntiin rajoituksista/suosituksista. 

https://www.tyrnava.fi/ajankohtaista/ajankohtaista-koronavirukseen-liittyen.html
https://www.tyrnava.fi/ajankohtaista/ajankohtaista-koronavirukseen-liittyen.html
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Temmeksen kuorolaiset ovat toivoneet saada mahdollisuuden 
kokoontua. Kuorossa on 13 jäsentä.  
 
POPSOTE arkietäkuntoutuminen (hyte-osa-hanke): Iäkkäät kuntalaiset 
ovat kokeneet KOTI-TV-palvelun hyvänä asiana. Hyvä jumppa tulee klo 
12–13. 
 

 
  

 
    
    

Alfa-TV tarjoaa myös hyvin jumppatuokioita, esim. Kike Elomaan 
jumppaa on tarjolla myös arkipäivisin. 
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Uusi tartuntatautilaki: Tartuntatautilain muutos on vahvistettu, ja se 
tuli voimaan 22.2.2021. Lakimuutos vahvistaa paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä ennakoivia ja nopeita 
toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suurin osa muutoksista 
on voimassa 30.6.2021 saakka. Lain mukaan viranomainen voi asettaa 
alueellisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan silloin, kun se 
on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi. Velvoitteet ja 
rajoitukset perustuvat ihmisten välisten fyysisten kontaktien 
välttämiseen. 
 
POPSOTE-ikäihmisten kehittämisohjelma (katsaus):  
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Ikäihmisten kehittämisohjelman tavoitteet: muodostuu moni 
tuottajuuteen perustuva vaikuttava ja kustannustehokas 
palvelujärjestelmä, joka huomioi asiakkaiden yksilölliset tarpeet sekä 
vahvistaa osallisuutta ja omasta terveydestä ja hyvinvoinnista 
huolehtimista. Ennaltaehkäisevien palvelujen uudet ratkaisut, 
laajeneminen ja monipuolistuminen sekä kotiin annettavien palvelujen 
uudet kehittyvät toimintakäytännöt laajenevat koko maakuntaan 
huomioiden alueiden erityispiirteet. Työnjakoa kehitetään ja hoito- ja 
palveluketjuja tiivistetään huomioiden perus- ja erikoistason osaamisen 
ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että kotiin-palveluketju toimii. 
Digi- ja etäpalveluita kehitetään ja käyttöönotetaan tukemaan 
asiakkaiden osallisuutta ja palvelujärjestelmän toimivuutta.   
 
Lakisääteiset vuositarkastukset: Vanhusneuvosto toivoo, että kunnan 
seniori neuvolatoiminta toimisi hyvin ja kunnassa olisi saatavilla 
seniorineuvolan hoitajan palveluita. Lakisääteiset yli 75 v hyvinvointi 
tarkastukset koetaan tärkeiksi. Vanhusneuvosto ehdottaa, voisiko kunta 
järjestää tarkastukset säännöllisesti 5 vuoden välein esim. ensimmäinen 
tarkastus olisi 70-vuotiaana, sen jälkeen, 75 v, 80 v, 85 v jne. siihen 
saakka, kunnes kuntalainen on palvelujen piirissä eikä asu enää 
kotonaan. 

 
Kuljetuspalvelu: Palveluun ollaan tyytyväisiä. Hyvä asia, että 
koulukyydit ovat nyt rajattu pois iäkkäiden 
palveluliikenteestä→iäkkäillä parempi mahdollisuus käyttää 
palveluliikennettä. 

 
3. Muut asiat 
Vanhusneuvoston jäsen Tauno Alaraappana on täyttänyt 80 vuotta. 
Palvelupäällikkö toimittaa kukat Taunolle kotiin, koska Tauno ei ollut 
kokouksessa paikalla. Onnea Taunolle! 
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Joulun aikaan 20.12.20-05.01.21 vahvikelinja on ollut auki päivittäin klo 
13–15. Vahvikelinja on Vanhustyön keskusliiton ylläpitämä 
valtakunnallinen ikääntyneille suunnattu puhelinpalvelu.  
 
Ihmisoikeuskeskus toimitti kuntien vanhusneuvostoille kyselyn 
joulukuussa 2020. Kristiina ei tiedä, kuinka moni vanhusneuvoston 
jäsen vastasi kyselyyn.  

 
4. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 
Puheenjohtaja Pasi Törmä päätti kokouksen klo 14:45. 
Seuraava kokous pidetään 27.04.2021 klo 13:00-14:30 Tyrnävän 
kunnantalolla. Tarkempi paikka ja kokouksen esityslista ilmoitetaan 
myöhemmin.  
 


