IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Aika: torstaina 12.9.2019
klo 13.15-14.30
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
Kulttuuritoimi
Kaupungin tekninen toimiala

Heikki Auno
Anneli Stoor
Eila Järvinen
Jorma Winter poissa
Arvi Isonikkilä poissa
tilalla Reijo Naalisvaara
Toimi Ahvenjärvi poissa
Merja Simoska poissa
Sari Juntura poissa
Kyösti Rantamaa poissa
Jarmo Kari
Vilho Auniola
Ylimartimo Suvi poissa
Teija Alatalo
Paula Jokilehto
Elina Pelttari

KOKOUSASIAT:
1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:00 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Kari ja Reijo Naalisvaara
3 § Asialistan hyväksyminen.
Asialista hyväksyttiin. Poistetaan listasta § 9 Suvi Ylimartimon poissalon vuoksi.
4 § Senioripuutarhahankkeen eteneminen. Kaupungin teknisen toimialan edustaja Elina
Pelttari.
Senioripuutarha ajatus ei vielä ole edennyt Liisa Hyryn opinnäytetyönä tehdyn
suunnitelman mukaisesti. Puutarha on tarkoitus rakentaa Suensaaren palvelukeskuksessa ja
siinä ympäristössä asuvien ikäihmisten virkistyskäyttöön. Toteutusta edelleen mietitään liikaa
tavaraliikenteen ja logistiikan näkökulmasta. Liisa Hyryä pyydetään sopimaan aikaa ja
menee käymään Elinan luona kertomassa Senioripuutarha ideasta lisää. Jarmo Kari ehdotti,
että Outokairan kautta olisi mahdollista hakea rahoitusta hankkeelle. Ikäihmisten neuvosto
pitää tärkeänä, että hanke etenee mahdollisimman paljon opinnäytetyössä tehdyn
suunnitelman mukaisesti. Elina Pelttari poistui 4§ käsittelyn jälkeen.
5 § Vanhusten viikon suunnittelu. Paula Jokilehto.
Suunnitelmat vanhustenviikolle hyvin edenneet. Pääjuhlan juhlapuhuja on vielä auki. Sihteeri
kysyy johtava lääkäri Pertti Sakaranahoa juhlapuhujaksi. Muita ehdotettuja Outi Keinänen,
AMK opettajat ja puheenjohtaja Eila Järvinen. Aiheena varaudu vanhuuteen. Sihteeri ja
puheenjohtaja järjestelevät asiaa. Paula Jokilehto poistui 5§ käsittelyn jälkeen.
6 § Ikäihmisten neuvoston vierailusta sopiminen Ouluun tai Rovaniemelle
Haetaan tietoa missä kunnissa on olemassa jo Senioripuutarhoja joihin voisi käydä
tutustumassa. Kerätään tietoa seuraavaan kokoukseen.

7 § Hilkka Niskan aloite seniorineuvolan saamiseksi Tornioon.
Hilkka Niska on tehnyt jo (12.2.2019) helmikuussa aloitteen seniorineuvolan saamiseksi
Tornioon. Aloite on tehty kaupunginhallitukselle. Aloite ei ole tavoittanut ikäihmisten
neuvostoa. Aiheesta käytiin paljon keskustelua. Aloite nähtiin erittäin tärkeänä avauksena
senioriväestön hyvinvoinnin edistämisessä. Toiminta helpottaisi myös lääkärien
vastaanottotoiminnan painetta. Pyydetään avoterveydenhuollon osastonhoitajaa kertomaan
millaisia neuvolapalveluja tällä hetkellä neuvoloissa voidaan ikäihmisille tarjota. Tämän
jälkeen sovitaan aloitteen eteenpäin viemisestä.
8 § Saapuneet kirjeet
Majakan uutiskirje 4.9.2019
Muutokset ikääntyvien verkoston kokouspäivämääriin syksy 2019. Kokousta ei ole 5.11.2019
Seuraava kokous pidetään 23.10 klo 13-15 Majakassa.
Teija Kaartinen ilmoitus. Siirretään jumppakoulutusta tammikuulle. Sovittiin koulutuspäiväksi
torstai 16.1.2010 klo 9-12. Ilmoittautumiset Teija Kaartiselle 15.12.2019 mennessä.
9 § Vuoden Hyvä vanhusteko palkinnon hakijat. Hakijoita 3 kpl.
Ritva Kujansuu esittää Hyvä vanhusteko-palkintoa Mervi Uusitalolle.
Lähihoitaja Mervi Uusitalo on toiminut Ritva Kujansuun omaisen omahoitajana vuodesta
2006 alkaen ja osoittanut työssään kiitettävää paneutumista ja vastuullisuutta toimiessaan
asiakkaan omahoitajana.
Kaarina Vehkaperä esittää Kumppanuuskeskus Luotsi ry:n Tornion Järjestötalolla pidettävää
toimintaa Hyvä vanhusteko-palkinnon saajiksi. Toiminta on monipuolista ja tavoittaa laajan
joukon senioriväkeä.
Aineen taidemuseon hallitus esittää Aineen taidemuseon ystävät ry:tä Hyvä vanhustekopalkinnon saajaksi. Perusteluina erityisesti kulttuurin hyvää tekevä vaikutus hyvinvointiin.
Yhdistys on toiminnassaan korostanut jokaisen oikeutta elämänlaadun ja hyvinvoinnin
kohottamiseen kulttuurisin keinoin.
Ikäihmisten neuvosto ehdottaa Hyvä-vanhusteko palkinnon saajaksi Mervi Uusitaloa. Mervi
Uusitalo on toiminnallaan tuonut esille lähihoitajan työn tärkeyttä ja arvokkuutta asiakkaan
omahoitajana. Mervi Uusitalo on myös hyvänä esimerkkinä muille hoitajille. Ehdotettu
palkinnon suuruus 300 euroa.
Palkinto luovutetaan 9.10 klo 13 alkavassa Vanhusten viikon juhlassa. Palkinnon
luovuttajina toimivat sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Pertti Pirttimaa ja
varapuheenjohtaja Marjo Muhonen.

10 § Muut asiat
HYTETU-hyvinvointiryhmästä Jaana Sahi on ollut yhteydessä ja pyytää kutsua tulla
kertomaan neuvostolle kaupungin hyvinvointisuunnitelmasta. Kutsutaan Jaana Sahi
seuraavaan kokoukseen kertomaan toiminnasta.
Vie vanhus ulos haaste. Satu Marin on tehnyt aloitteen kaupungin valtuustolle ja sosiaali- ja
terveyslautakunnan jäsenille osallistua 10.9-10.10 ajalla Vie vanhus ulos tempaukseen. 1
tunti kyseisenä aikana. Yksiköissä on valmistauduttu kokoamaan halukkaita ulkoilijoita.
Ulkoiluttajista tulisi koota tieto ja kellon ajat milloin voisivat tulla ulkoiluttamaan ikäihmisiä.
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11 § Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen
Seuraava kokous pidetään torstaina 26.9 klo 13.15 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
14.30

Torniossa 12.2019

___________________
Eila Järvinen
puheenjohtaja

_________________________
Teija Alatalo
sihteeri

___________________
Reijo Naalisvaara
pöytäkirjan tarkastaja

_________________________
Jarmo Kari
pöytäkirjan tarkastaja
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