
IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Aika: perjantai  12.2.2016 klo 13.00 -14.00 
 

Terveyskeskuksen alakerran neuvotteluhuone, 1 krs 
 

Osallistujat: 
Eläkeliiton Tornion yhdistys ry Ilta Rintala 
Tornion Sotainvalidit ry  Toimi Ahvenjärvi  
Tornionseudun Eläkeläiset ry Nanni Manninen (poissa) 
Tornion Eläkkeensaajat ry Eila Järvinen 
Tornion kansalliset seniorit ry Seppo Blomqvist (poissa) 
Tornion Rintamaveteraanit ry Arvi Isonikkilä (poissa) 
Teknisten palvelujen lautakunta Annikki Dunder  
Tornion kaupunginhallitus Kaarina Aho 
Sosiaali- ja terveyslautakunta Eija Kanto 
Tornion seurakunta  Sasa Lehtinen  
Ikäihmisten neuvoston sihteeri Maarit Alalahti 

 
 
KOKOUSASIAT: 
 
1§ Kokouksen avaus ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus. 
 

2§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilta Rintala ja Eija Kanto 
 
3§ Keskustelukahvilatoiminnan jatkovalmistelu. 
 Muistikahvilan vetäjät ovat esittäneet, että keskustelukahvila ja muistikahvila 

kokoontuisivat samaan aikaan maanantaina Suensaaren palvelukeskuksen 
kerhohuoneessa. . Ikäihmisten neuvosto hyväksyi yhteistyöpyynnön ja on 
valmis aloittamaan jo maaliskuussa. Ensimmäisen kahvilan aihe on 
Omaishoitajan asema. Eila Järvinen pyytää Marjatta Uusitaloa alustamaan 
aiheesta. Neuvoston sihteeri on yhteydessä muistikahvilan pitäjiin, huolehtii 
opastuksen, kahvitarpeet ja kahvilan mainostamisen kaupungin verkkosivuille  
ja Radio Perämereen. 

 
4§ Vanhusneuvosto-opas tutuksi 
 Kokouksessa jaettiin ikäihmisten neuvoston jäsenille Vanhusneuvosto-opas. 

Puheenjohtaja toivoo, että neuvoston jäsenet tutustuvat oppaaseen. 
 
5§ Seniorikastehanke/vanhusneuvoston työkokous 
 Seniorikastehankkeen yhtenä osana on vanhusneuvostojen työn 

kehittäminen. Tähän liittyen järjestetään vanhusneuvostoille seudullisia 
työkokouksia, joihin on mahdollista osallistua etäyhteydellä Tornion 
terveyskeskuksen alakerran neuvotteluhuoneessa. Seuraava kokous on 
tiistaina 15.3.2016 klo 9.30 -11.00. Puheenjohtaja toivoo mahdollisimmin 
monen neuvoston jäsenen osallistuvan kokoukseen. 



 
6§ Saapuneet kirjeet 
 Neuvostolle ei ole saapunut kirjeitä. 
  
 
7§ Muut esille tulevat asiat.  
 
7.1§ Hyvä teko palkinnon kriteereiden valmistelu 
 
 Neuvosto keskusteli kriteereistä pohjana Vanhustyön keskusliiton kriteerit 

Vuoden vanhusteko palkintoa jaettaessa. Alla  on suora lainaus edm.  
kriteereistä. 

  
  ”Palkinnon myöntämisen peruskriteerinä on se, että palkinto myönnetään 

henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla 
edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla 
tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista. Samoin 
edellytetään, että teon tai toiminnan vaikutukset ovat nähtävissä kuluvan 
vuoden aikana. Voittajan valinnassa huomioidaan myös teon tai hankkeen 
ajankohtaisuus, esimerkillisyys sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus”. 

 
 
 Neuvosto päätti kutsua seuraavaan kokoukseen aloitteen tekijä Riitta 

Kankaan. Mikäli Riitta Kangas ei voi osallistua kokoukseen, neuvosto toivoo, 
että hän kommentoisi kriteerejä ennen seuraavaa kokousta  sähköpostilla 
neuvoston sihteerille (maarit.alalaht(at)tornio.fi) 

 
7.2§ Aloite Seniorikortista 
 
 Asia on tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn maaliskuussa. 
 
8§ Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen. 
  
 Ikäihmisten neuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 23.3.2016 klo 

13.00 Terveyskeskuksen hallinnon neuvotteluhuoneessa (3. krs), Sairaalakatu 
1. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00 

 
  
 
 
 ____________________ ______________________ 
 Eila Järvinen puheenjohtaja Maarit Alalahti sihteeri 
 
 
 Pöytäkirjan tarkastajat: 
 
 
 ____________________ _______________________ 
 Ilta Rintala   Eija Kanto 


