PÖYTÄKIRJA IKÄIHMISTEN NEUVOSTO
Aika:
Paikka:

Torstaina 09.12.2021 klo 13:15 – 14:35
Tornion terveyskeskus. Hallinnon kokoushuone. 3 krs.

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
Tekninen johtaja
Kiinteistöpäällikkö
Vastaava sairaanhoitaja

Anneli Stoor
Eila Järvinen
Jorma Winter
Reijo Naalisvaara poissa
Toimi Ahvenjärvi poissa
Merja Simoska poistui klo 14:00
Markus Törmä poissa
Sari Juntura poissa
varahenkilö Juhani Tapio poissa
Aino Hyöppinen
Matti Lankila
Aila Ylinärä poistui klo 14:10
Teija Alatalo
Markus Kannala poistui klo 14:15
Ulla-Maija Koskenranta poistui klo 14:15
Liisa Hyry poistui klo 14:15

KOKOUSASIAT:
1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Winter ja Merja Simoska
3 § Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin ilman muutoksia
4 § Senioripuutarha idean eteenpäin vieminen. SPK vastaava sairaanhoitaja Liisa Hyry.
Teknisten palvelujen johtaja Markus Kannala ja kiinteistöpäällikkö Ulla-Maija Koskenranta.
Liisa Hyry kertoi Senioripuutarhaideasta. Vanhusten palvelutalojen pihapiirit ovat täysin
rakennettuja logistiikan ym. laitosten toiminnan näkökulmasta. Yksiköiden asukkaille ei ole
tarjota viihtyisiä ja turvallisia pihapiirejä. Piha-alueet ovat asfalttipihoja, joissa liikkuu paljon
raskasta kuljetuskalustoa sekä vierailijoiden ja henkilökunnan autoja. Vanhusten
palvelutalojen pihapiirit tulisi rakentaa samalla periaatteella kuin päiväkotien pihapiirit
rakennetaan lapsille. Pihapiirien tulisi olla toiminnallisia, turvallisia ja viihtyisiä.
Luontokokemuksia antavia. Käyttäjiensä toiveiden mukaisia ja heille kohdennettuja.
Logistiikka ym. toiminnallisuus pitäisi suunnitella uudestaan. Sovittiin, että Liisa Hyry jatkaa
Suensaaren palvelukeskuksen puutarhaidean työstämistä kaupungin teknisen puolen
kanssa. Kaikille Torniolaisille ikäihmisille suunnattua senioripuutarhaa suunnitellaan
erikseen keskeisemmälle kaupunkialueelle.
5 § Pellon kunnan ystäväpalvelutoiminta. Pellon kunnan senioripalvelujen esimies Anne Ikonen.
Teams. yhteys.
Pellon kunnassa on tehty yhteistyötä Seurana palvelun kanssa ja sitä kautta on

löytynyt seuralaiset muutamalle kuntalaiselle. Pellon kunta teki Seurana palvelun kanssa 6 kk
sopimuksen. Seurana palvelut palkkasivat täksi ajaksi seuralaisen/ ystävän, kokeilu
on loppunut ja osalle asiakkaista palvelu on jäänyt toimintaan. Toiminnasta on ollut
hyviä kokemuksia.
Yhteyttä Pelloon ei saatu.
6 § Muut asiat
Ikäihmisten neuvosto haluaa nostaa neuvoston roolia kaupungin päätöksenteossa.
Ikäihmisten neuvoston näkemys on, että Ikäihmisten neuvoston edustajille tulisi myöntää
puhe-ja läsnäolo oikeus kaupungin eri lautakuntiin. Ikäihmisten neuvostosta valittaisiin
lautakuntien edustajat. Tällä tavoin Ikäihmisten neuvosto saisi enemmän kuuluvuutta ja
osallisuutta päätöksentekoon. Ikäihmisten neuvosto on ollut turhautunut siihen, ettei muun
muassa neuvoston tekemiin aloitteisiin ole saatu vastauksia.
Seuraavaan kokoukseen päätettiin kutsua kaupungin hallituksen ja valtuuston
puheenjohtajat sekä kaupunginjohtaja. Tarkoituksena keskustella ikäihmisten neuvoston
vaikutusmahdollisuuksista kunnassa. Sihteeri välittää kutsut puheenjohtajille ja
kaupunginjohtajalle.
7 § Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen
Seuraava kokous järjestetään torstaina 27.1.2022 klo 13.15 terveyskeskuksen hallinnon
kokoushuoneessa ja Teams yhteydellä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35

Eila Järvinen
Puheenjohtaja

________________________________
Eila Järvinen, puheenjohtaja

_________________________________
Teija Alatalo, sihteeri

_______________________________
Merja Simoska, pöytäkirjan tarkastaja

________________________________
Jorma Winter, pöytäkirjan tarkastaja
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