
PÖYTÄKIRJA/IKÄIHMISTEN NEUVOSTO 
 
 
Aika:            Torstaina 23.9.2021   klo 13:15 - 
Paikka:    Suensaaren palvelukeskus Monitoimisali. Keskikatu 36 A. 
 
Osallistujat: 
Eläkeliiton Tornion yhdistys ry           Pasi Hallamaa (poissa) 
Tornion Eläkeläiset ry .varapj.                Anneli Stoor  
Tornion Eläkkeensaajat ry. pj.          Eila Järvinen (poissa) 
Tornion Kansalliset Seniorit ry.          Jorma Winter  
Tornion Rintamamiesveteraanit ry.          Arvi Isonikkilä (poissa) 
Tornion Sotainvalidit ry           Toimi Ahvenjärvi (poissa) 
Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry.          Merja Simoska          
Kaupunginhallitus                Sari Juntura (poissa)                     
Sosiaali- ja terveyslautakunta          Kyösti Rantamaa           
Teknisten palvelujen lautakunta          Jarmo Kari (poissa) 
Elämänlaatulautakunta           Vilho Auniola (poissa)          
Seurakunta            Aila Ylinärä (poissa) 
Kulttuuritoimisto           Merja Stenberg poistui klo 13.40 
            Elina Hollanti (poissa) 
Sihteeri            Teija Alatalo 
   
 
  
KOKOUSASIAT: 

             
  1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
        Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
  
  2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
        Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Simoska ja Jorma Winter 
 
  3 § Asialistan hyväksyminen 
        Asialista hyväksyttiin ilman muutoksia 
 
 4 § Vanhusten viikko 3-10.10.2021/tapahtumien suunnittelu 
       Kulttuuritoimistosta Merja Stenberg esitteli vanhustenviikon ohjelmalehtistä. Lehtinen ja viikon 
       ohjelma todettiin hyvin kootuksi ja ulkoasultaan miellyttäväksi. Vanhustenviikon 6.10 klo 13 
       alkavaan tapahtumaan lisätään Hyvä vanhusteko palkinnon luovuttaminen. 
       Lisäohjelmaa vanhustenviikolle ehdotettiin ilmaisten uintivuorojen järjestämistä 1-2 x viikon  
       aikana. Merja Stenberg selvittelee, onko ilmaisia uintivuoroja viikolle mahdollista järjestää.  
     
  5 § Hyvä vanhusteko palkinnon saajan valinta 
        Hyvä vanhusteko-palkinnon haku päättyi 17.9.2021 klo 15. Kirjallisia hakemuksia tuli  
        yhteensä 4 ja 1 puhelinsoitto. Kaikissa hakemuksissa ja puhelinsoitossa Hyvä vanhusteko 
        palkinnon saajaksi ehdotettiin erityisliikunnanohjaaja Teija Kaartista.  
        Hakemuksen jättivät:  
        Torniolaiset varttuneet kuntoilijat: Hilkka ja Matti Mäkivuoti, Liisa ja Taisto Heikkinen 
        Kaarina Pallari 
        Elsa Margareta 
        Kyösti Rantamaa  
        Marjatta Järvinen 
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        Perusteluissa todettiin, että Teija Kaartinen vaikuttaa kaiken aikaa liikuntaohjauksillaan 
        torniolaisten ikäihmisten hyvinvointiin. Teijan iloinen/kannustava/jokaisen huomioiva/pirteä 
        persoona saa sadepäivinäkin auringon paistamaan.  
        Valitaan vuoden 2021 Hyvä vanhusteko palkinnon saajaksi Teija Kaartinen. Palkinnon 
        suuruudeksi ehdotetaan 400 euroa Tornion 400-juhlavuoden mukaisesti. Palkinto luovutetaan 
        vanhusten viikolla 6.10 klo 13 Tornion Järjestötalolla. Sihteeri vie ehdotuksen sosiaali- ja 
        terveyslautakunnan päätettäväksi 28.9.2021 kokoukseen.  
 
  6 § Muut asiat 
        Jorma Winter toi esille, ettei Teknisten palvelujen lautakunnalle viety aloite: Åströmin 
        kartanon käyttömaksun / vuokran perimisen lopettaminen kolmannen sektorin toimijoilta ole  
        vielä edennyt ollenkaan. Päätettiin, että asia viedään uudelleen käsittelyyn Tekniselle 
        lautakunnalle. 
  
        Jorma Winter ehdotti, että Ikäihmisten neuvosto tekee uuden aloitteen: yli 70 vuotiaille  
        torniolaisille tulisi myöntää ilmaiset uintivuorot 1-2 x viikossa. Merja Simoska kertoi, että 
        Kemissä omaishoitajat voivat omaishoitajakortilla käydä ilmaiseksi uimahallissa.  
 
        Jorma Winter ehdotti, 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.   
 
        Lisäksi keskusteluun nousi Jorma Winterin ehdotus, että tietokoneen ja älypuhelimien käyttö-   
        digikoulutusta tulisi järjestää ikäihmisille säännöllisesti/jatkuvasti.  Esim. IT-alan opiskelijoita 
        voitaisiin pyytää opintoharjoittelun tyyppisesti järjestämään yksilöllistä ohjausta ikäihmisille.   
  
        Kaikki edellä mainitut ehdotelmat todettiin erittäin hyviksi ja sovittiin, että aloitteiden 
        tekemiseen palataan seuraavassa kokouksessa.  
           
  7 § Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen 
        
        Seuraava kokous järjestetään torstaina 28.10.2021 klo 13.15 terveyskeskuksen hallinnon  
         kokoushuoneessa. Kokous päättyi klo 14.05   
        
  
   
 
        
       
 
 
            ________________________________             _________________________________ 
           Anneli Stoor, puheenjohtaja            Teija Alatalo, sihteeri 
 
 
 
 
 
           _______________________________                ________________________________ 
           Merja Simoska, pöytäkirjan tarkastaja                       Jorma Winter, pöytäkirjan tarkastaja  
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