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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 
Aika: 27.4.2021 klo 13:09-14:50 
Paikka:  Tyrnävän kunnantalo, Kunnanhallituksen huone 
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 
(23022021) hyväksyttiin. 
 
Hyvää veteraanipäivää 27.4 kaikille!  
Koronarajoitusten vuoksi juhlallisuuksia ei voida järjestää 
yleisötilaisuuksina. Näin ollen niin paikalliset juhlallisuudet kuin 
valtakunnallinenkin juhla suora toistetaan. Seppeleiden laskut Tyrnävän 
ja Temmeksen sankarihautausmaille striimataan Tyrnävän seurakunta 
facebook-tilillä klo 12 Tyrnävä ja klo 13 Temmes.  Valtakunnallinen 
veteraanijuhla Lahdesta lähetetään YLE TV1-kanavalla 27.4 klo 15–16.  
Keskusteltiin veteraanipäivästä ja todettiin, että Tyrnävällä ei ole yhtään 
veteraanitunnuksen omaavaa iäkästä tällä hetkellä. 
 
Kokouksen alussa muistettiin vanhusneuvoston jäseniä Ritva Kauppilaa 
ja Pasi Törmää, he ovat täyttäneet 80 vuotta v 2020. Onnea Ritvalle ja 
Pasille! 

 
2. Ajankohtaiset asiat 
Vanhusneuvoston jäsenten kuulumiset ja mahdolliset yhteydenotot 
iäkkäiltä kuntalaisilta: Iäkkäät kuntalaiset toivovat koronapandemian 
laantumista, kerhojen toiminnan avaamisten toivotaan mahdollistuvan 
pian henkisen jaksamisen vuoksi. Iäkkäät ovat kokeneet 
rajoitustoimenpiteet henkisesti raskaina. Rajoitustoimenpiteitä on 
muutettu→10 hengen kokoontumiset ovat nyt sallittuja.  
Etukäteisilmoituksella Tyrnävän kirkkoon pääsee 18 henkilöä, 
Temmeksen kirkkoon 6 henkilöä. 
 
Koronakatsaus/Koronarokotukset: Tautitilanne Tyrnävällä on 
rauhallinen, tähän mennessä 36 positiivista tautitapausta.  
Koronarokotteita on 21.4 menneessä annettu 1371 annosta.  Tällä 
hetkellä koronarokotuksiin on kutsuttu kuntalaiset. Väestö rokotetaan 
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ikäryhmittäin vanhemmasta nuorempaan, 65–69-vuotiaiden rokotukset 
ovat käynnissä sekä 2. riskiryhmäläisten rokotukset.  
Vanhusneuvosto ja iäkkäät kuntalaiset kiittävät hyvistä 
koronarokotusjärjestelyistä! 
 
Tyrnävän kunnan rokotustilannetta voi seurata kunnan nettivisuilta 
(rokotustaulukko päivitetään 1 x viikossa/keskiviikkoisin): 
https://www.tyrnava.fi/ajankohtaista/ajankohtaista-koronavirukseen-
liittyen.html 

 
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 valtuustosalissa. Kun esitys näytetään isolta 
screeniltä, dioista ei saa selvää, teksti näyttäytyy pienenä. Työpajoissa 
on keskusteltu siitä, että ikäihmisten määrä kasvaa ja työikäisten määrä 
vähenee, mistä saadaan työvoimaa ja rahaa iäkkäiden hoitoon. Aiheesta 
käytettiin usea puheenvuoro. Kristiina kertoi, että osaavasta ja 
ammattitaitoisesta henkilöstöstä on jo nyt puute, hoitaja sijaisia on 
haasteellista rekrytoida.  
Erilaisia toimintamalleja työpajoissa on käyty läpi, mukana kulttuuri ja 
kirjasto sekä terveyspuoli. Lakeuden kunnat ovat mukana 
palveluverkoston kehittämisessä, toimiva arki -ajatuksella. Toimijat: 
julkinen/yksiytyinen. Ikäihmiset, jotka eivät ole minkään palvelun 
piirissä jäävä varjoon, Miten saada heidän äänensä kuuluviin, mitä 
palveluja he tarvitsevat? 
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. 
Kuntalaiskysely: POP sote-palvelustrategiahankkeessa on ollut avattuna 
kuntalaiskysely, kyselyssä kartoitettiin alueen asukkaiden näkemyksiä 
muun muassa palveluiden sujuvuudesta sekä tärkeimmistä 
lähipalveluista ja sähköisistä palveluista.  
 
Iäkkäiden palvelut: ajankohtaiskatsaus: Seniorineuvolan kehittäminen 
enemmän iäkkäitä kuntalaisia palvelevaksi koetaan tärkeäksi.  
Siikalatvalla asuva iäkäs on kertonut, että Siikalatvalla iäkkäille 
kuntalaisille antaa palveluja EU-mies, jota voidaan varata avuksi esim. 
pieniin pihahommiin; lumenluonti, ruoholeikkaus.  
Iäkkäät tyrnäväläiset kuntalaiset kaipaavat kylätalkkariapua, jota ennen 
on ollut kuntalaisille tarjolla. Miksi talkkari/työmiesapua ei enää ole 
saatavilla? Kristiina välittää kysymyksen eteenpäin kunnan 
organisaatiossa/sote johtajalle. 
Eduskunnan ikäverkoston keskustelutilaisuus pidettiin Zoom-
tilaisuutena 26.4 klo 12-14:00. Vanhusneuvoston jäseniä ei osallistunut 
tähän tilaisuuteen.  
Oulun seudun muistiyhdistys haluaa olla aktiivisesti mukana sote 
muutoksessa. He kartoittavat muistisairaiden ja heidän läheisten 
tarpeita ja toiveita kyselyllä. Kyselyn linkki löytyy kunnan nettisivulta. 
Kysely sulkeutuu 30.4. 

  
3. Muut asiat 
Tyrnävän kunta haluaa osallistaa kuntalaisia HYTE-työhön. Osallistava 
hyte-budjetti on 25 000 €. Suunnitelmissa olisi kuntalaisille järjestää 
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avoimia työpajoja mahdollisesti 1–3, mihin 25 000 € käytettäisiin? 
Hyvistä ideoista järjestettäisiin kuntalaisille Webropol- äänestys.  
Miten saisimme iäkkäät kuntalaiset osallistumaan? Keskusteltiin 
aiheesta ja useita puheenvuoroja käytettiin. Todettiin, että 
tietoa/tiedotus mahdollisista tulevista työpajoista tulisi olla nettisivuilla, 
kuntatiedotteessa ja lehdessä. Tekstiviesti -tiedote voisi olla hyvä, viestin 
kattavuus/vaikuttavuus olisi korkea.  
Ideoista järjestettävään äänestykseen pitäisi olla Webropol-kyselyn 
lisäksi palautelaatikko Temmeksellä Salessa, Tyrnävällä kirjastossa ja 
kaupoissa. Tiedotteessa pitäisi ilmoittaa palautelaatikoiden sijainti. 
Kyläyhdistykset olisi hyvä osallistaa työpajoihin (Markkuu, Murto, 
Temmes, Tyrnävän kirkonkylä; kotiseutu- ja museoyhdistyksen 
kylätoimikunta). 
Keskusteltiin, että hyte-rahaa voisi käyttää liikuntaan, kulttuuriin, 
hyvinvointiin, ravintoasioihin. Perunamarkkinoilla syksyllä voisi 
ravintoasioista pyytää luennoitsijoita kertomaan. Eläke ry:n teema v 
2021 on iäkkäiden liikunta. 
 
HALI ry on lähettänyt kirjeen vanhusneuvoston jäsenille. Kirjeessä 
lähestytään vanhusneuvostoa hoivan kustannusten korvaamisasialla. 
Yksityiset toimijat tarvitsevat rahoitusta hoivan henkilöstömitoituksen 
nostoon. Kirjeen mukaan sopimukset hoivatoimijoiden kanssa tulisi 
käydä läpi ja kompensoida heille mitoituksen synnyttävät 
lisäkustannukset. Keskusteltiin aiheesta. Yksityisillä toimijoilla on 
vuosittain mahdollisuus esittää hinnankorotuspyynnöt elokuun loppuun 
mennessä, sopimukset käydään säännöllisesti läpi. 
 
Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteinen kokous peruuntui 
12.4 päivältä, uudesta kokousajasta ei ole tietoa, loppukevät? alkukesä? 
mahdollisesti. 
 
Vanhusneuvosto toivoo, että ”Liikuta minua” tapahtuma voitaisiin 
järjestää, liikuta minua -tapahtumaan on iäkkäät osallistujat olleet hyvin 
tyytyväisiä. 
 
Tyrnävän kunnalla on otettu käyttöön uusi palkanlaskennan ohjelma, 
kokouspalkkiot maksetaan touko-kesäkuun vaihteessa. Tarkkaa päivää 
ei tiedetä vielä. 

 
4. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 
Keskusteltiin ennen kokouksen päättämistä, että kuntavaalit pidetään 
tänä vuonna. Vanhusneuvoston kokoonpano on muuttumassa, järjestöt 
valitsevat vanhusneuvoston jäsenet.  
Kiitos kaikille hyvästä ja hienosta yhteistyöstä tällä kaudella!  
Puheenjohtaja Pasi Törmä päätti kokouksen klo 14:50. 
 
 

   
 


