
IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Aika: Torstaina 3.5.2018      klo 13.00- 
   

Terveyskeskuksen hallinnon neuvotteluhuone (3.krs), Sairaalakatu 1, Tornio 
 
Osallistujat: 
Eläkeliiton Tornion yhdistys ry           Heikki Auno 
Tornionseudun Eläkeläiset ry.          Anneli Stoor 
Tornion Eläkkeensaajat ry. pj.          Eila Järvinen 
Tornion Kansalliset Seniorit ry.          Jorma Winter 
Tornion Rintamamiesveteraanit ry.          Arvi Isonikkilä  
Tornion Sotainvalidit ry           Toimi Ahvenjärvi 
Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry.           Satu Uusimaa          
Kaupunginhallitus                 Raija Lummi                                
Sosiaali- ja terveyslautakunta           Kyösti Rantamaa (poissa)          
Teknisten palvelujen lautakunta           Risto Välimaa 
Elämänlaatulautakunta            Vilho Auniola   (poissa)          
Seurakunta             Sasa Lehtinen (poissa) 
sihteeri             Maarit Alalahti 
tapahtumatuottaja            Merja Stenberg 
toimistosihteeri            Paula Jokilehto 
Vierailijat: 
Fysioterapeutti/kotikuntoutus           Anna-Maija Mäkinen 
Geronomi/kotikuntoutus            Arja Huhtanen 
 
KOKOUSASIAT: 

  
              

 1 § Kokouksen avaus ja kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
     
 2 § Pöytäkirjan tarkistajien valinta 
 
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arvi Isonikkilä ja Raija Lummi. 
 
 3 § Kotikuntoutus esittely/Anna-Maija Mäkinen ja Arja Huhtanen 
 
  Ikäihmisten neuvostolle esiteltiin vuoden alusta aloitettu kotikuntoutustoiminta, jonka    
  tarkoituksena on pitää ikäihmisten toimintakyky mahdollisimman pitkään hyvänä ja   
  mahdollistaa omassa kodissa asuminen. Kotikuntoutuksessa toimivat geronomi ja    
  fysioterapeutti, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä muiden vanhuspalveluiden henkilöstö  
  kanssa. 
  Kohderyhmänä ovat nyt alussa sairaalasta kotiutuvat ikäihmiset ja kotihoidon asiakkaat,    
  joille suoritettaan laaja ja monipuolinen toimintakykyarvio kotikäynnillä. Arvion jälkeen  
  laaditaan kuntoutumissuunnitelma, jota asiakas toteuttaa kotihoidon/omaisten/läheisten   
  tuella. Ennen säännöllisen kotihoidon aloittamista, on asiakkaalla arviointijakso, jonka   
  aikana pyritään palauttamaan aiempi toimintakyky niin, ettei esim. kotihoidon palveluja  
  jatkossa vielä tarvita.  
  Asiakkaita tulee jatkossa myös palvelutiimin ja etsivän seniorityön kautta.     
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 4 § Vanhusten viikon suunnittelun käynnistäminen 
 
   Vanhusten viikon 7-14.10.2018 teemana on tänä vuonna ”Iloa toimeliaisuudesta”.  
   Pääjuhlaa vietetään keskiviikkona 10.10.2018 klo 13.00 Lappian juhlasalissa. 
 
   Merja Sternberg ja Paula Jokilehti esittelivät alustavia ehdotuksia. 
   Viikon ohjelma: 

 lasten ja vanhusten yhteinen leikkihetki pienkodeissa ja esitystä 
palvelukodeissa 

 lasten kuorojen vierailu palvelukodeissa 

 teatteriesitys (matkalaukkuteatteri Bertat esim.) 

 koirakaverivierailut 

 Arioskonsertti 

 Yhteislaulutapahtumia 

 Elävä tarina kirjasta 

 Pyörätuolitanssiesitys/Tanssi tätien kanssa 

 Tornion lausujat 

 Tietoisku turvallisista jalkineista (SPR/Eija Sunnari) 
 
  Pääjuhlaan tarvitaan musiikkia (Jukka Ollila) Lappian nuoret muusikot, koululaisten     
  kuoroesitys, näytelmä/ketsi/lausuntaesitys, pääpuhuja. Kysellään juhlapuhujaa Lapin   
  AMK:sta, puheen pitäisi liittyä viikon teemaan. Myös Kaarina Määttää    
  tiedustellaan. Sihteeri ja puheenjohtaja hoitavat juhlapuhujan etsimisen.  
 
 5 § Lausuntopyyntö  Lapin maakunnan ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten   
      asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteista. 
 
      Ikäihmisten neuvosto antoi asiasta seuraavan lausunnon: 
 
Ikäihmisten tulee päästä kevyempiin asumispalveluihin (pienkoti/tuettu asuminen) 
joustavasti, riittävän ajoissa ja lievin perustein jotta raskaampi palvelutarve siirtyy ja arjen 
toimeliaisuus ja sosiaalisuus säilyy mahdollisimman pitkään. Palvelun myöntämisen 
perusteitä ei tule tulkita tiukasti, vaan niiden tarkoituksena on oltava ikäihmisten parasta 
palvelumuotoa kulloinkin etsivä. 
 
 6 § Pohjois-Suomen vanhusneuvostopäivä/12-vuotisseminaarin teemana Sukupolvet    
       vanhusneuvostotoiminnassa 22.5.2018 Oulu 
 
Puheenjohtaja Eila Järvisellä on puheenvuoro ko. tilaisuudessa. Neuvostosta osallistuu 
lisäksi Heikki Auno. Tornion kaupungin vanhuspalvelut maksaa osallistumismaksun. 
 
 7 § Muut esille tulevat asiat 
 
7.1 § Puheenjohtaja tiedotti Helsingissä 7.11.2018 järjestettävästä seminaarista aiheesta 
Vanhusneuvostojen asema uudistuvissa sotepalveluissa. 
 
7.2§ Keskusteltiin ikäihmisten yhteisestä kohtaamispaikasta ja Åströmin kartanon 
vuokrasta, jota peritään eläkeläisjärjestöiltä. Päätettiin laatia aloite tekniselle lautakunnalle 
siitä, ettei eläkeläisjärjestöiltä perittäisi vuokraa Åströmin kartanon käyttämisestä.  
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7.3§ Tornioon tarvittaisiin turvallinen, aidattu Senioripuisto. Suensaaren palvelukeskuksen 
ympäristöön on suunniteltu Senioripuutarha, jota esittelemään pyydetään Liisa Hyry 
seuraavaan kokoukseen. 
 
 8 § Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen.  
 
 Seuraava kokous pidetään torstaina 23.8 klo 13.00     

 
 
Torniossa 3.5.2018 
 
 
 
 
 
__________________________                        __________________________ 
Eila Järvinen, puh.johtaja                                    Maarit Alalahti, sihteeri 
 
 
 
 
__________________________                        ____________________________ 
Arvi Isonikkilä                                                      Raija Lummi 


