PÖYTÄKIRJA IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOUS
Aika: torstaina 7.11.2019
klo 13.15Terveyskeskuksen 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

Heikki Auno
Anneli Stoor
Eila Järvinen
Jorma Winter
Arvi Isonikkilä, poissa
Toimi Ahvenjärvi, poissa
Merja Simoska, poissa
Sari Juntura
Kyösti Rantamaa
Jarmo Kari
Vilho Auniola
Suvi Ylimartimo, poissa
Teija Alatalo

KOKOUSASIAT:
1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:15 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vilho Auniola ja Jorma Winter
3 § Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.
4 § Toimintasuunnitelma ja painopistealueet vuodelle 2020
Käytiin läpi edellisten vuosien painopistealueita. Vuodelle 2020 merkitään Åströmin kartanon
vuokran poistaminen 3:n sektorin kerhoilta ja yhdistyksiltä. Åströmin tulisi saada olla yhteinen
kokoontumispaikka ikäihmisille. Toisena aiheena Senioripuutarha-hankkeen edistäminen ja
toteutukseen vienti. Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopistealueet tarkentuvat vielä
alkuvuodesta.
5 § Tulevia koulutuksia. Koulutuksiin ja työpajoihin osallistujat
Eläkeliiton vanhusneuvostokoulutukseen lähtö perutaan. AMK:n tekniikan ja Geronomikoulutuksen kanssa järjestettävään Innovaatiotyöpajaan osallistuu Eila Järvinen ja Jorma
Winter. Tapahtuma pidetään 28.11.
Oulussa 10.3 pidettävään Vanhustyön messuille lähtee mukaan Heikki Auno ja Anneli Stoor,
varalla Eila Järvinen.
6 § Saapuneet kirjeet
Valtakunnallista lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 18.-24.11. Lapsen oikeuksien
sopimuksen 30-vuotisjuhlavuoden kansallisena teemana on Lapsen oikeus olla oma itsensä.
Tornion kulttuuritoimi on kokoamassa Lapsen oikeuksien viikolle tapahtumaa, jossa
vanhukset voivat kirjoittaa kirjeitä lapsille joko itse tai hoitajan avustamana. Tähän toimintaan
osallistutaan Tornion vanhusten yksiköissä.

7 § Muut asiat
Vanhusten viikon arviointia. Tarjoilut hyviä. Äänen toistossa oli ollut ongelmia. Runoraatin
esityksessä ääni puuroutui. Esiintyjillä olisi pitänyt olla omat mikit. Lapset ja mieskuoro sekä
kaikki musiikkiesitykset olivat onnistuneita. Todettiin, että viikon pääjuhlaa tulisi ensivuodelle
uudistaa. Kävijöiden määrä on hiljalleen pienentynyt. Samalle päivälle on liikaa ohjelmaa.
Nimi voisi olla esim. Entisten nuorten juhlaa tms. yleisilmeen uudistusta tarvitaan.
Puheenjohtaja toi terveisiä 5.11 pidetystä Kylien neuvostosta. Neuvostossa oli mm. esitelty
Perhehoitoa Lappiin hankkeen aloitusta. Tornion vanhuspalveluiden olisi hyvä lähteä
toimintaan mukaan.
Seniorineuvolasta kerrottiin palautetta. Jotkut ikäihmisistä kaipaavat vielä perinteistä
ajanvarauksetonta Seniorineuvola-toimintaa jossa voisi mittauttaa arvojansa ja saa yleistä
ohjantaa. Asiakkaat jotka ovat käyneet ajanvarauksella terveystarkastuksessa
ovat olleet erittäin tyytyväisiä ja saaneet perusteellisesti läpikäytyä oman terveystilanteensa ja
oman henkilökohtaisen neuvonnan ja avun. Suurin hyöty Seniorineuvolatoiminnasta saadaan
ajanvaraustoiminnan avulla.
Sievin kenkiä voi ostaa Torniossa esim. Imagewearista.
Putaan koulusta tulisivat mielellään vierailulle Ruskakotiin. Vierailusta sovitaan kotihoidon
osastonhoitajan kanssa.
8 § Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30. Seuraava kokous torstaina 19.12.2019 klo 12:30
kaupungintalon 10 kerroksessa. Joulupuuro ja torttukahvit tarjotaan kokouksen alussa.

Torniossa 7.11.2019

___________________
Eila Järvinen
puheenjohtaja

_________________________
Teija Alatalo
sihteeri

___________________
Vilho Auniola
pöytäkirjan tarkastaja

_________________________
Jorma Winter
pöytäkirjan tarkastaja
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