IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOUS
Aika: Torstaina 1.3.2018

klo 13.00-14.50

Terveyskeskuksen hallinnon neuvotteluhuone (3.krs), Sairaalakatu 1, Tornio
Osallistujat:
Eläkeliiton Tornion yhdistys ry
Tornionseudun Eläkeläiset ry.
Tornion Eläkkeensaajat ry. pj.
Tornion Kansalliset Seniorit ry.
Tornion Rintamamiesveteraanit ry.
Tornion Sotainvalidit ry
Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry.
Kaupunginhallitus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Teknisten palvelujen lautakunta
Elämänlaatulautakunta
Seurakunta
sihteeri
vieras MAPAhanke/Kantojärven pilotti

Heikki Auno
Anneli Stoor
Eila Järvinen
Jorma Winter (poissa)
Arvi Isonikkilä (poissa)
Toimi Ahvenjärvi (poissa)
Merja Simoska
Raija Lummi (poissa)
Kyösti Rantamaa (poissa)
Risto Välimaa
Vilho Auniola (poissa)
Suvi Ylimartimo
Maarit Alalahti
Marja Mathlein (poistui klo 13.35)

KOKOUSASIAT:

1 § Kokouksen avaus ja kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2 § Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Auno ja Merja Simoska
3 § MAPAhanke/Kantojärven pilotti/ Marja Mathlein
Marja Mathlein esitteli Maaseudun arjen palveluverkosto hanketta. Hankkeen tavoitteita
ovat verkostomaisen toiminnan rakenteen luominen ja toiminnan käynnistäminen,
sekä kehittää ikäihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämistoimintaa yhdessä
kaupungin, kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa. Kantojärven kylä toimii pilottina.
Ikäihmisten neuvoston rooli voisi olla ikäihmisiä koskevan hyvinvointitiedon kerääminen.
4 § Toimintasääntöön tutustuminen
Puheenjohtaja avasi ikäihmisten neuvoston toimintasääntöä. Tehtävä on vaativa, mutta
neuvostossa vallitsee innostunut ja aktiivinen ilmapiiri.
5 § Hyvä Vanhusteko-palkinnon hakuaika
Ikäihmisten neuvosto päätti julistaa palkinnon haettavaksi, hakuaika 15.3-15.8.2018.
Neuvosto esittää hakijoiden joukosta palkinnon saajan sosiaali- ja terveyslautakunnan
päätettäväksi. Palkinto luovutetaan Vanhusten viikon pääjuhlassa.

6 § Katsaus vanhuspalveluiden tilanteeseen v. 2017 ja v. 2018
Maarit Alalahti kertoi ikäihmisten palveluista viime vuonna ja kehittämisen painopisteistä
vuonna 2018.
7 § Edustajan nimeämien maakunnalliseen vanhusneuvostoon.
Ikäihmisten neuvosto päätti nimetä Eila järvisen varsinaiseksi edustajaksi ja
varaedustajaksi Heikki Aunon. Sihteeri ilmoittaa edustajat maakunnan
valmistelutoimielimelle.
8 § Kysely vanhusneuvostojen koulutustarpeista
Neuvosto vastasi sähköisesti lähetettyyn kyselyyn ikäihmisten neuvoston
koulutustarpeista.
9 § Saapuneet kirjeet
Kirjeitä ei ollut.
10 § Muut esille tulevat asiat
10.1.§ Ikäihmisten asumiseen liittyvä seminaari Oulussa 22.2.2018. Mahdollisuus seurata
esitystä omalta koneelta kotona. Yhteiseen tilaan ei saatu yhteyttä. Pääpaino on yhä
enemmän omassa kodissa asumiselle mahdollisimman pitkään.
10.2§ Harriet Finne-Soteri oli 26.2. klo 15.00 etäyhteydellä keskustelemassa STM:n
Kärkihankkeen kehittämiskohteista, keskustelussa mukana olivat Eila Järvinen, Heikki
Auno ja Terttu Jokela.
10.3.§ Risto Välimaa kertoi, että uimahallin peruskorjaus etenee suunnitelman mukaan ja
uimahalli avautuu näillä näkymin syyskuussa.
11 § Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. Seuraava kokous pidetään torstaina 3.5.2018
klo 13.00 samassa paikassa. Kokouksessa aloitetaan Vanhusten viikon valmistelu.

_____________________
Eila Järvinen, puheenjohtaja

____________________
Maarit Alalahti, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat
___________________
Heikki Auno

____________________
Merja Simoska

2

