
PÖYTÄKIRJA/IKÄIHMISTEN NEUVOSTO 
 
aika:            Torstaina 28.10.2021   klo 13:15 – 14:02 
Paikka:    Tornion terveyskeskus. Hallinnon kokoushuone. 3 krs. 
 
Osallistujat: 
Eläkeliiton Tornion yhdistys ry           Pasi Hallamaa (poissa) 
Tornionseudun Eläkeläiset ry.          Anneli Stoor  
Tornion Eläkkeensaajat ry. pj.          Eila Järvinen  
Tornion Kansalliset Seniorit ry.          Jorma Winter  
Tornion Rintamamiesveteraanit ry.          Arvi Isonikkilä (poissa) 
Tornion Sotainvalidit ry           Toimi Ahvenjärvi (poissa) 
Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry.          Merja Simoska (poissa)          
Kaupunginhallitus                Markus Törmä                       
Sosiaali- ja terveyslautakunta          Sari Juntura (poissa)           
Teknisten palvelujen lautakunta          Liisa Koivisto 
Elämänlaatulautakunta           Matti Lankila (poistui klo 13:40)          
Seurakunta            Aila Ylinärä 
Sihteeri            Teija Alatalo 
 
  
KOKOUSASIAT: 

             
  1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
        Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
  
  2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
        Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Stoor ja Liisa Koivisto 
 
  3 § Asialistan hyväksyminen 
        Lisättiin asialistalle § 9 Tornio 400 vuotta juhlavuoden kunniaksi järjestettävät Seniorimessut  
        18.11.2021 
 
  4 § Uusien edustajien esittäytyminen 
        Edustajat kertoivat itsestään ja omasta työhistoriastaan 
 
  5 § Ikäihmisten neuvoston toiminta, tavoitteet ja vaikutusmahdollisuudet: 
        Eila Järvinen kävi läpi ikäihmisten neuvoston toimintaperiaatteita ja vaikutusmahdollisuuksia.  
        Neuvostossa nousi keskusteluun, että ikäihmisten neuvoston roolia tulisi enemmän nostaa 
        mukaan kaupungin päätöksen tekoon. Jorma Winterin ehdotuksesta ikäihmisten 
        neuvostosta tulisi viedä kaupunkistrategian työryhmiin viestiä ja ehdotusta, että ikäihmisten 
        neuvoston jäsenillä tulisi olla automaattinen puhe ja läsnäolo-oikeus kaikkiin kaupungin 
        lautakuntiin. Ikäihmisten neuvostosta valittaisiin omat edustajat eri lautakuntiin. Strategia 
        työryhmien jäsenet vievät asiaa omiin työryhmiin.    
 
  6 § Aloite: Åströmin kartanon käyttömaksun / vuokran perimisen lopettaminen kolmannen 
        sektorin toimijoilta 
        Käytiin läpi 28.1.2020 ikäihmisten neuvoston tekemä aloite teknisten palvelujen 
        lautakunnalle. Ikäihmisten neuvosto ei vielä ole saanut aloitteeseen vastausta. Aloite 
        laitetaan uudelleen vireille. Markus Törmä ja Liisa Koivisto vievät asiaa eteenpäin sekä 
        kaupunginhallitukselle että tekniselle lautakunnalle.  
         
  7 § Vanhus- ja hoitopalvelut Torniossa tilannekatsaus: Teija Alatalo 
        Käytiin läpi vanhus- ja hoitopalvelujen tilannetta.  
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  8 § Saapuneet kirjeet:  
        Mummon markan vartijat (Liite) 
        Kutsu: Vanhusneuvostopäivä 4.11.2021. (saapunut 9.9.2021 Avoinhallinto@vm.fi) 
        Merkitään tiedoksi.  
 
   9 § Tornio 400 vuotta juhlavuoden kunniaksi järjestettävät Seniorimessut 18.11.2021 
         Järjestöjä kannustetaan osallistumaan ja tulemaan esittelemään omaa toimintaansa. 
         Pöytävaraukset  Juuli Rimpisalo TornioTupa puh. 0404870084 tai  
         juuli.rimpisalo@hopeahovi.fi        
 
   10 § Muut asiat  
         Tornion kansalliset Seniorit ry. järjestää yhdessä Stean kanssa 2.12.2021 Kemin 
         Lumilinnassa Rohkeasti eläkkeellä tapahtuman.  
 
         Suensaaren palvelukeskuksen ympäristön korjaamiseksi tehtyä Senioripuutarha aloitteen 
         eteenpäin vientiä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Pyydetään mukaan teknisten 
         palvelujen johtajaa Markus Kannalaa ja sekä SPK:n vastaavaa sairaanhoitajaa Liisa Hyryä.  
         Sihteeri kutsuu Markuksen ja Liisan seuraavaan kokoukseen.  
 
         Ikäihmisten neuvostossa halutaan viedä eteenpäin liikuntasetelin käytön mahdollistamista  
         ikäihmisille. Todettiin että terveyttä edistävään liikuntaseteliin käytettävät varat toisivat 
         säästöä tulevaisuudessa korjaaviin hoitomenoihin. Asian selvittämistä jatketaan esim. 
         aloitteen tekemisellä elämänlaatulautakuntaan.  
 
         Todettiin, että Digikoulutusta pitäisi ikäihmisille enemmän vierihoitona järjestää. Suuri huoli  
         on siitä, että ikäihmisiä putoaa pois monista yhteiskunnallisista asioista, nyt kun kaikki 
         toiminnot siirtyvät enenevissä määrin digitaaliseksi toiminnoiksi. Meän talolla, kaupungin 
         kirjastossa, Tornio Tuvalla ja järjestötalolla ohjausta on mahdollista saada. Tietoutta missä  
         opetusta on mahdollista saada pitäisi paremmin informoida. Usein kynnys tahtoa apua on  
         korkea. Liisa Koivisto aikoi olla yhteydessä myös 4H kerhoon onko sitä kautta mahdollista 
         järjestää esim. liikkuvaa vieriopetusta ikäihmisille. Ideoituja esimerkkejä järjestämistavoista:  
         palvelusetelillä järjestettynä, lautakuntien avustuksia hyödyntämällä ja kesätyöpaikkoina.  
 
         Seuraavaan palaveriin sihteeri pyytää Pellon kunnasta esittelyä siellä järjestetystä  
         ikäihmisten ystävätoiminnasta.   
 
   
  11 § Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen 
          Seuraava kokous torstaina 9.12.2021 klo 13:15 terveyskeskus hallinnon kokoushuone 
           Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:02 
 
 
 
          _______________________________              _______________________________ 
           Eila Järvinen, puheenjohtaja            Teija Alatalo, sihteeri 
 
 
 
 
 
           _______________________________                _______________________________ 
           Anneli Stoor, pöytäkirjan tarkastaja                       Liisa Koivisto, pöytäkirjan tarkastaja  
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