PÖYTÄKIRJA. IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOUS 4/2022

Aika:
Paikka:

Torstaina 19.5.2022 klo 13:15 – 14:55
Teams palaveri-etäyhteydellä ja terveyskeskuksen hallinnon kokoushuone.

Osallistujat:
Tornion Eläkkeensaajat ry. pj.
Tornionseudun Eläkeläiset ry.
Tornion Kansalliset Seniorit ry.
Tornion Rintamamiesveteraanit ry.
Eläkeliiton Tornion yhdistys ry
Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry.
Kaupunginhallitus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Teknisten palvelujen lautakunta
Elämänlaatulautakunta
Seurakunta
Sihteeri
Tornion kaupungin vammaisneuvosto
Tornion kaupungin vammaisneuvosto

Eila Järvinen
Anneli Stoor
Jorma Winter
Reijo Naalisvaara
Paavo Trög
Merja Simoska (poissa)
Jorma Isometsä
Sari Juntura/Juhani Tapio (poissa)
Liisa Koivisto
Matti Lankila
Aila Ylinärä
Maarit Alalahti
Sauli Hyöppinen
Anneli Mattinen

KOKOUSASIAT:
1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat
2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Winter ja Paavo Trög
3 § Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin 7§:n lisäämisellä.
4 § Yhteistyömahdollisuudet vammaisneuvoston kanssa.
Molemmilla neuvostolla on paljonkin yhteisiä asioita. Neuvostot voisivat laatia
aloitteita/lausuntoja yhdessä. Mikäli tulee asioita, jotka koskettavat sekä vanhuksia että
vammaisia, neuvoston jäsenet ovat yhteydessä keskenään.
5 § Hyvä vanhusteko 2022 palkinnon myöntäminen
Neuvosto päätyi tänä vuonna esittämään palkinnon saajaa ilman erillistä avointa hakua.
Jäsenet keräävät ehdotuksia elokuun neuvoston kokoukseen, jossa tehdään ehdotus
palkinnon saajasta sosiaali-ja terveyslautakunnalle.
6 § Ikäihmisten neuvoston esite/tilannekatsaus
Neuvostossa stilisoitiin esite painokuntoon. Sihteeri lähettää korjaukset eteenpäin. Valmis
esite lähetetään neuvoston jäsenille vielä tarkistettavaksi ennen painatusta. Esitettä tilataan
kompassista 200 kpl, esite laitetaan myös kaupungin verkkosivulle.
7 § Neuvoston esitteen laatineen Lappian opiskelijan Erkka Erkinmikon muistaminen.
Neuvosto päätti luovuttaa Erkka Erkinmikolle 100 euron lahjakortin Intersportiin kiitoksena
esitteen laatimisesta. Sihteeri huolehtii asiasta.

8 § Muut asiat
8.1 §
Jorma Winter kertoi, että Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta (Lenkki) on lähettänyt
kirjelmän Lapin hyvinvointialueen valmistelutoimielimelle. Kirjelmä liittyy hyvinvointialueelle
perustettavan vanhusneuvoston kokoonpanoon. Myös jokaiseen kuntaan on lähetetty kirje,
jossa toivotaan, että vanhusneuvostolta pyydetään ehdotukset hyvinvointialueen
vanhusneuvostoon valittavasta kunnan edustajasta.
8.2 §
Anneli Stoor kertoi, että kansalaisopistolta on mahdollista saada järjestöihin
järjestötoiminnassa tarvittavaa koulutusta. Neuvoston jäsenet voisivat kartoittaa omien
järjestöjen jäsenten halukkuutta koulutukseen.

9 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55

Torniossa 19.5.2022

_____________________________
Eila Järvinen, puheenjohtaja

________________________________
Maarit Alalahti, sihteeri

_______________________________
Jorma Winter, pöytäkirjan tarkastaja

________________________________
Paavo Trög, pöytäkirjan tarkastaja
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