PÖYTÄKIRJA. IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOUS NRO 1/2022

Aika:
Paikka:

Torstaina 27.1.2022 klo 13:15 – 15:00
Teams palaveri-etäyhteydellä tai Terveyskeskus, hallinnon kokoushuone, 3.krs)

Osallistujat:
Tornionseudun Eläkeläiset ry.
Tornion Eläkkeensaajat ry. pj.
Tornion Kansalliset Seniorit ry.
Tornion Rintamamiesveteraanit ry.
Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry.
Kaupunginhallitus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Teknisten palvelujen lautakunta
Elämänlaatulautakunta
Seurakunta
Sihteeri
Kaupunginjohtaja
Kaupungin valtuuston puh. joht.
Kaupungin hallituksen puh. joht.

Anneli Stoor
Eila Järvinen
Jorma Winter
Reijo Naalisvaara
Merja Simoska (poissa)
Markus Törmä (poissa)
Sari Juntura (poissa)
Liisa Koivisto
Matti Lankila
Aila Ylinärä (poissa)
Teija Alatalo
Jukka Kujala poistui klo 14:00
Markku Ponkala poistui klo 14:00
Olli Rainio poistui klo 14:00

KOKOUSASIAT:
1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Naalisvaara ja Matti Lankila
3 § Asialistan hyväksyminen
Asialistaan lisättiin § 6. Tornion kaupungin liittyminen Ikäystävällisten kuntien
verkostoon.
4 § Kaupunginjohtaja Jukka Kujalan, valtuuston puheenjohtaja Markku Ponkalan ja
hallituksen puheenjohtaja Olli Rainion vierailu ikäihmisten neuvoston kokouksessa.
Ikäihmisten neuvoston kutsusta kaupungin ylin johto saapui kuulemaan ja keskustelemaan
neuvoston edustajien kanssa Ikäihmisten neuvoston roolista kaupungin päätöksenteossa.
Ikäihmisten neuvosto haluaa nostaa neuvoston roolia kaupungin päätöksenteossa. Sovittiin,
että Ikäihmisten neuvosto toimittaa kaupunginjohdolle numeroituna kohtia mitä asioita
neuvosto haluaa nostaa esille, miten ikäihmisten ja ikäihmisten neuvoston ääni ja
kokemukset saadaan Tornion kaupungissa parhaiten kuuluville.
5 § STM:n vanhusneuvostoille lähettämään kyselyyn iäkkäiden toimintakyvyn
edistämisestä vastaaminen.
Kokouksessa käytiin läpi kysymykset ja vastaukset lähetettiin kokouksessa. STM:n kyselyn
vastauksia tullaan käyttämään poikkihallinnollisen ikäohjelman suuntaamisessa ja iäkkäiden
laatusuosituksen valmistelussa. Ikäohjelma tähtää siihen, että yhteiskunnassa varaudutaan
väestön vanhenemiseen sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.
6 § Tornion kaupungin liittyminen Ikäystävällisten kuntien verkostoon
Käytiin läpi 14.12.2020 valtuutettu Sauli Hyöppisen ja Tornion Eläkeläiset ry:n tekemän

valtuustoaloitteen käsittelyä Tornion kaupungissa.
Merkitään tiedoksi.
7 § Muut asiat:
Anneli Stoor halusi selvitettävän miksi lakisääteisiin lääkärintarkastuksiin ajokorttia varten ei
terveyskeskuksesta saa enää aikoja, vaan asiakkaat ohjataan yksityislääkärin vastaanotolle.
Johtava lääkäri Jukka Ronkaiselta saadun vastauksen mukaan tällä hetkellä poikkeuksellisen
vaikean tilanteen vuoksi lääkäriaikoja joudutaan priorisoimaan sairauksien hoitoon.
Tilanteesta johtuen, lääkäritodistusajat ym. vastaavat ei kiireelliset asiat on ohjattu
poikkeuksellisesti yksityissektorille.
Jorma Winter esitti huolensa, että tulevissa hyvinvointialueissa pystytäänkö säilyttämään
hyväksi todennettuja käytäntöjä kuten seniorineuvolatoimintaa. Hyvinvointia lisäävää ja
ennaltaehkäisevää toimintaa tulisi laajentaa ja lisätä myös kunnissa.
8 § Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00. Seuraava kokous järjestetään torstaina 24.2.2022
klo 13.15

Torniossa: 27.1.2022

_____________________________
Eila Järvinen, puheenjohtaja

________________________________
Teija Alatalo, sihteeri

_______________________________
Reijo Naalisvaara, pöytäkirjan tarkastaja

________________________________
Matti Lankinen, pöytäkirjan tarkastaja
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