
MUISTIO IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika: Torstai 24.11.2016       klo 13.00 
   

Terveyskeskuksen hallinnon neuvotteluhuone (3.krs) ,Sairaalakatu 1, Tornio 
 
Osallistujat: 
Eläkeliiton Tornion yhdistys ry           Ilta Rintala 
Tornionseudun Eläkeläiset ry.          Nanni Manninen 
Tornion Eläkkeensaajat ry. pj.          Eila Järvinen 
Tornion Kansalliset Seniorit ry.          Seppo Valtanen (poissa) 
Tornion Rintamamiesveteraanit ry.          Arvi Isonikkilä (poissa) 
Tornion Sotainvalidit ry           Toimi Ahvenjärvi (poissa)          
Kaupunginhallitus                                        Kaarina Aho  
Sosiaali- ja terveyslautakunta          Eija Kanto (poissa) 
Teknisten palvelujen lautakunta          Annikki Hyvärinen (poissa) 
Seurakunta            Sasa Lehtinen (poissa) 
sihteeri            Maarit Alalahti 
 
KOKOUSASIAT: 

  
              

 1§ Kokouksen avaus ja kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
     
 2§ Pöytäkirjan tarkistajien valinta 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilta Rintala ja Nanni Manninen. 
 
 3§ Ruskon vanhus- ja vammaisneuvoston haaste 
 Ruskon vanhus- ja vammaisneuvosto haastaa kuntien edm. neuvostoja toteuttamaan 
”Hyvä Teko ikääntyneiden hyväksi Suomi 100 vuotta kunniaksi”.  Neuvosto päätti ottaa 
haasteen vastaan ja merkitä asian tiedoksi. 
 
 4§ Hyvä vanhustekopalkinto 
 
Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus, joka koski Ikäihmisten kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin tukemista eri keinoin. Puheenjohtaja on ollut yhteydessä ko. hakemuksen 
tehneisiin, ja hakemus on tarkentunut seuraavasti: Geronomiopiskelijoiden  (Jenni Torkell, 
Marja-Leena Heikkilä ja Juho Rytkönen) ehdotus helpottaisi palvelukotien asukkaiden 
yhteydenpitoa kaukana asuviin omaisiin  siten, että palvelukoteihin hankitaan hyvälaatuisia 
tabletteja, joiden avulla yhteydenpito on helpompaa. Tabletteja voisi käyttää myös 
viriketoiminnassa. Toinen ehdotus on, että palvelukoteihin koottaisiin lauluvihkosia 
yhteislaulutuokioihin.  
 
Ikäihmistenneuvosto päätti esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että 
geronomiopiskelijoille Jenni Torkellille, Marja-Leena Heikkilälle ja Juho Rytköselle 
myönnetään 50 euron suuruinen palkinto/henkilö sekä kunniakirjat. Lisäksi ikäihmisten 
neuvosto toivoo, että ko. opiskelijat kokoaisivat lauluvihkon jaettavaksi kaikkiin ikäihmisten 
palvelukoteihin Torniossa. 
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 5§ Hopeakirstuhankkeen kuulumiset 
 
Puheenjohtaja jakoi materiaalia hankkeesta ja kertoi suunnitteilla olevasta SUOMI 100 
vuotta juhlaseminaarista helmikuussa 2017.  Ikäihmisten neuvosto osallistuu seminaariin. 
 
 6§ Meri-Lapin vanhusneuvostojen kokouksen kuulumiset 
 
Puheenjohtaja toi terveisiä 15.11.2016 pidetystä alueellisesta vanhusneuvostojen 
kokouksesta, jossa oli esitelty tulevan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoalueen 
perustamista. Meri-Lapin vanhusneuvostojen seuraava kokous on huhtikuussa 2017. 
Neuvosto merkitsi asian tiedoksi. 
 
 7§ Saapuneet kirjeet 

 7.1Ympäristöministeriön kysely vanhusneuvostoille 
 Neuvosto vastasi sähköiseen kyselyyn 
  
 8§ Muut esille tulevat asiat 
 
Johtava hoitaja kertoi, että palvelukoti Vanha Kartano on sulkenut ovensa 17.11.2016. 
Palvelukodin asukkaat ovat siirtyneet muihin palvelukoteihin. Johtava hoitaja on tehnyt 
tekniselle hallintokunnalle aloitteen siitä, että Vanha Kartano olisi jatkossa 
eläkeläisseurojen/järjestöjen käytössä korvauksetta. Eläkeläisseurat/järjestöt sitoutuisivat 
vuokran sijasta tarjoamaan erilaista virketoimintaa Tornion ikäihmisille ja palvelukotien 
asukkaille. 
 
Ikäihmisten neuvosto pitää tärkeänä, että Vanha Kartano saataisiin edm. 
järjestöjen/seurojen käyttöön. 
   
 
 9§ Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen 
    
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30. Seuraava kokous on tammikuussa myöhemmin 
ilmoitettavana ajankohtana. 

 
 
 
_________________________                             __________________________ 
Puheenjohtaja Eila Järvinen          sihteeri Maarit Alalahti 
 
 
 
 
 
 
______________________   ____________________ 
Ilta Rintala    Nanni Manninen 
       
        

 


