PÖYTÄKIRJA. IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOUS 2/2022

Aika:
Paikka:

Torstaina 24.2.2022 klo 13:15 – 14:50
Teams palaveri-etäyhteydellä ja Suensaaren palvelukeskuksen
ruokasali SPK . Keskikatu 36 A. Tornio.

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

Eila Järvinen
Anneli Stoor
Jorma Winter
Reijo Naalisvaara
Merja Simoska (poissa)
Markus Törmä (poissa)
Sari Juntura (poissa)
Aino Hyöppinen
Matti Lankila
Aila Ylinärä
Teija Alatalo
(Nimeämättä)

KOKOUSASIAT:
1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat
2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Hyöppinen ja Aila Ylinärä
3 § Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin ilman muutoksia
4 § Ikäihmisten neuvoston tekemät aloitteet ja aloitteiden käsittelyjen läpikäynti
- Mitä ongelmia ikäihmisten neuvostolla on ollut aloitteiden ja asioiden eteenpäin viemisessä.
Miten ikäihmisten neuvosto voi toimia lain edellyttämällä tavalla.
Asiasta käytiin vilkasta keskustelua.
Päätettiin, että Jorma Winter kirjoittaa kaupunginjohtajalle kirjeen neuvoston näkemyksistä.
Kirje lähetetään sähköpostiin neuvoston jäsenille kommentointia varten ennen
kaupunginjohtajalle toimitusta.
Aino Hyöppinen kertoi, että kaupungintalon aulakerroksessa olevat kohtaamistilat ovat nyt
järjestöjenkin käytettävissä. Tilan saa varata ilmaiseksi kaupungintalon kompassista.
5 § Ikäihmisten neuvoston esitteestä sopiminen
Eila Järvisen aloitteesta Ikäihmisten neuvostolle lähdetään suunnittelemaan omaa esitettä.
Esitteen tulee olla sähköisessä muodossa, jotta päivitykset onnistuu tehdä helposti
valtuustokausittain. Sihteeri selvittää budjetin esitteen hankkimista ja painatusta varten.
Sihteeri kartoittaa myös opiskelijoiden halukkuutta esitteen tekemiseen.

6 § Muut asiat:
Jorma Winter kertoi Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan tavoitteista Lapin
Hyvinvointialueelle perustettavan alueellisen vanhusneuvoston suhteen.
Eila Järvinen esitti huolensa miten ennaltaehkäisevä toiminta turvataan ja järjestetään
kunnissa tulevaisuudessa kun hyvinvointipalvelut siirtyvät kunnan vastuulta pois.
Anneli Stoor esitti huolensa ikäihmisten asuntojen ilmanvaihdon riittävyydestä.
Erityisesti kesäisin pitkät hellejaksot voivat uuvuttaa ikäihmisiä jos asuntoja ei voida
riittävästi viilentää. Päätettiin, että pyydetään Krunnin vuokratalojen edustajaa
kertomaan Tornion kaupungin vuokratalojen tilanteesta , miten ilmanvaihto ja
asuntojen viilentämisen mahdollisuudet niissä on järjestetty.
Lisäksi päätettiin pyytää Senioripisteen vetäjä Seija Sipola seuraavaan kokoukseen
kertomaan Senioripisteen toiminnasta.
7 § Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen
Seuraava kokous torstaina 31.3.2022 klo 13:15

Torniossa 24.2.2022

_____________________________
Eila Järvinen, puheenjohtaja

________________________________
Teija Alatalo, sihteeri

_______________________________
Aino Hyöppinen, pöytäkirjan tarkastaja

________________________________
Aila Ylinärä, pöytäkirjan tarkastaja

2

