VANHUSNEUVOSTO
9:30–11:00

Aika:

15.4.2015 klo

Läsnä:

Erkki Törmänen, vanhusneuvoston pj. Ylitornio
Arja Ketola, vanhusneuvoston pj. Kemi
Rauha Hannu, vanhusneuvoston siht, Kemi
Hilkka Rautava, vanhusneuvoston pj. Kittilä
Rauni Räsänen, vanhusneuvoston varaj. Kittilä
Katja Hietanen,
Antero Laine, vanhusneuvoston pj. Kolari
Helena Niiranen; Kolari
Esko Hyttinen, Kolari
Eini Pellikka, Kolari
Lea Huttunen, vanhusneuvoston siht., Kolari
Kirsti Pelkonen, vanhusneuvoston varaj. Pelkosenniemi
Sirpa Hämäläinen, vanhusneuvoston siht. Pelkosenniemi
Anne‐Mari Lakkala, osastonhoitaja, Sodankylä
Onni Niemelä, vanhusneuvoston pj. Enontekiö
Annikki Kallioniemi, vanhusneuvoston siht. Enontekiö
Terttu Hannula, vanhusneuvoston siht. Salla
Antero Miettinen, vanhusneuvoston jäsen, Salla
Mari Kujala, vanhusneuvoston varaj. Salla
Ritva Savela, vanhusneuvoston pj. Inari
Eero Kyttä, vanhusneuvoston varapj. Inari

1. Kokouksen avaus
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti avasi kokouksen ja käytiin läsnä olevien esittäytyminen.
2. Alueellisen vanhusneuvoston perustaminen ja odotukset sen suhteen.
Pyydetyt puheenvuorot:
Erkki Törmänen, Ylitornio
‐ Vanhuslaki tuonut runsaasti pohdittavaa ja tuntuu siltä, että ei vielä ole päästy lain
edellyttämään toimintaan
‐ Laki on hyvä ikäihmisten näkökulmasta, tuoden mm. julkisuutta
‐ Myös kunnille on laissa tullut uusia tehtäviä
‐ Vanhusneuvostot on Ylitorniolla toiminut jo 2002 alkaen, vasta nyt laki on nostanut
vanhusneuvoston asemaa
‐ Ylitorniolla ei ole vielä vanhussuunnitelmaa, mutta se tulisi tehdä
‐ Ikäihminen Toimijana–hanke toi hyvää mm. yhteisen tekemisen muodossa
‐ ikäihmiset mukaan vanhuspalveluiden kehittämiseen. Kunnassa asia on vielä alkuvaiheessa.
Mm. keskustelukahvilan muodossa, ensimmäinen keskustelutilaisuus on saattohoidosta
toukokuussa, seuraava on tasapainoharjoittelusta kesäkuussa valtakunnallisen seniorikävelyn
yhteydessä, syksyllä jatketaan muistinhuollosta ja Kelan etuuksista. Tilaisuudet ovat avoimia
kaikille ja järjestetään neutraaleissa tiloissa.
‐ Alueellista vanhusneuvoston toimintaa ei ole vielä vanhusneuvoston kokouksissa käsitelty ja
asiasta kaivataan vielä lisätietoa, se on todennäköisesti hyvä ajatellen esim. tiedon jakamista ja

‐

‐

Ylitornio haluaa olla siinä mukana, toimintajakson tulee olla riittävän pitkä, jotta pitkäjänteisyys
turvataan
Ylitorniolla on vanhusneuvoston kokouksia ollut nykyisin enemmän kuin ennen, myös aloitteita
on tehty esim. sairaanhoitopiiriin ja on tullut tunne, että vanhusneuvosto otetaan vakavasti
huomioon ja sen toiveita/esityksiä kuullaan
Myös ikäihmisten tilaisuuksiin on viety tietoa vanhusneuvoston toiminnasta, sekä on kuultu
ikäihmisten ajatuksia, joita on hyödynnetty vanhusneuvoston esityksissä.

Arja Ketola, Kemi
‐ Vanhusneuvosto on toiminut jo n. 20 vuotta, siitä viimeiset 9 vuotta vanhusneuvoston nimellä
‐ Säännöt on tarkistettu vanhuspalvelulain mukaiseksi
‐ Eläkeläisjärjestöt ovat nimenneet edustajansa (8) ja heille varajäsenet, seurakunnan edustaja
sekä kunnan edustaja sihteerinä
‐ Aloitteita on tehty, käyty kunnanhallituksen puheilla sekä valtuuston kokouksessa viemässä
vanhusneuvoston terveisiä
‐ Kunnan viranhaltijoita on tarpeen mukaan pyydetty kokoukseen kuulemaan vanhusneuvoston
ajatuksista
‐ Eri alojen asiantuntijoita on käynyt alustamassa ikäihmisiä koskevissa asioissa
‐ Järjestetty yleisöluentotilaisuuksia
‐ Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma on päivitetty (2011 tehty ensimmäisen kerran)
‐ Ikäihminen Toimijana ‐hankkeen aikana vanhusneuvostojen sääntöjä tarkasteltiin, eikä koettu
tarvetta niiden muuttamiselle
‐ Keskustelukahvilat aloitettiin 2014 syksyllä eri teemojen ympärille ja niiden toiminta jatkuu
‐ Seniorineuvola ‐toiminta on saatu aloitettua vanhusneuvoston aloitteesta
‐ Alueellinen vanhusneuvosto on tiedon jakamisen ja mallin saamiseksi tarpeellinen. Myös toisiin
tutustuminen on tärkeää, jotta tarpeen tullen olisi helpompaa ottaa yhteyttä.
‐ Länsi‐Pohjan alueella on toiminnassa alueellinen vanhusneuvosto ja arvelutti, onko hyötyä
‐ Länsi‐Pohjan alueellinen vanhusneuvosto on kokoontunut pari kertaa vuodessa
Rauha Hannu, vanhusneuvoston siht., Kemi
‐ Vanhuslain voimaan tulon myötä sääntöjä ja toimintaa kehitettiin, pohdittiin myös
vanhusneuvoston asemaa
‐ Seniori‐messut järjestetään vanhusviikolla yhteistyössä Keminmaan kanssa. Toiminta on saanut
alkunsa jossain aiemmassa hankkeessa ja nyt järjestelyissä tehdään yhteistyötä
Ammattikorkeakoulun kanssa.
‐ Alueellisen vanhusneuvoston kokoonpanoa tulee pohtia; tarvitaanko koko Lapin yhteinen, vai
voisiko olla esim. Länsi‐Pohjan alueella ja Lapin alueella omat?
‐ Hankkeen puitteissa voisi järjestää koko Lapin maakunnan yhteinen vanhusneuvostojen
tapaamisen/koulutus esim. Rovaniemelle
Kommentit kunnista:
Inari:
 koko Lapin alueen yhteinen on liian laaja, myös sairaanhoitopiireittäin on liian
laaja, tarvitaan seutukunnallinen
 koulutustilaisuuksia voidaan järjestää myös laajemmalle alueelle yhteisesti

Kittilä:





alueellinen olisi toimivampaa seutukunnallisena, koko Lapin alue on liian laaja
koko Lapin yhteiseksi toivotaan vuosittaista tapahtumaa Rovaniemelle kaikille
yhteisesti järjestettäväksi
keskustelukahvilasta halutaan lisätietoa
Kittilässä toimii Kittilä Ihmiset, joka järjestää kaikille ikäihmisille
virkistystoimintaa

Kolari:



seutukunnissa yhteinen on sopiva, kunnat ovat kovin erilaisia ja siksi
laajemman alueen yhteinen ei ole hyvä
Rovaniemelle yhteisen tilaisuuden järjestäminen vuosittain olisi hyvä

Pelkosenniemi:


alueellinen olisi ajatuksena hyvä, mutta seutukunnallinen olisi toimivampi
vaihtoehto



Seutukunta‐ajattelu



pitkät etäisyydet ovat kunnan sisälläkin haaste, siksi alueellinen uutena
organisaationa tuntuu liian laajalta
onko pakko olla organisaatio, voisiko ajatella kevyempää rakennetta esim.
neuvottelupäiviä kerran vuodessa. Neuvottelupäivät auttaisivat yhteisten
toimintatapojen rakentamisessa, tiedon saannissa ja virkistäytymisessäkin.

Sodankylä:

Enontekiö:



Salla:





seutukunnittain työskentely olisi parempi vaihtoehto, isoissa alueellisissa
organisaatioissa isot jyräävät pienemmät
alueelliset tapahtumat voisivat olla erikseen
toimintakausi tulisi olla valtuustokauden mittainen
videoneuvottelut ovat hyviä keinoja kokoontua laajemmilla alueilla

Ylitornio:




koko Lapin kattava on liian suuri, seutukunnittain olisi toiminta‐alueena
sopivimpia
Eetu‐tilaisuudet on koettu hyviksi (Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry)
toimintakausi valtuustokauden mittaiseksi

Kemi:





seutukunnittain organisoitu toiminta olisi paras vaihtoehto
kerran vuodessa koulutus/neuvottelupäivät esim. hyvien käytäntöjen esittelyä,
mitä hyvää missäkin on saatu aikaan (5‐10 min.) esittelyt myös mielen
virkistykseksi esim. joku teatteriesitys, yhteishengen luomiseksi
toivottiin hankkeen toimesta seutukunnallisia

3. Vanhusneuvoston toimintamallin esittely, kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti

Kommentit kunnista:
Kittilä:
‐ seutukunnittain kerran vuodessa tapahtuma, joka vuoron perään kunnat järjestäisivät
Kolari:
‐ samat ajatukset
Pelkosenniemi:
‐ samoin ajatuksin
Sodankylä:
‐ kuulosti perustellulta
Enontekiö:
‐ kannattaa Kittilän esitystä seutukunnan tasoisesta toiminnasta
Salla:
‐ seutukunnalliseen toimintaan osallistutaan mielellään
Inari:
‐ keskustelu oli hyvä ja antaa pohjaa jatkotyöskentelylle
Ylitornio:
‐ esitelty toimintamalli on hyvä kehittämisen pohjaksi
‐ kokoontumisia seutukunnallisesti tulisi olla vähintään kaksi kertaa vuodossa
Kemi:
‐ Länsi‐Pohjassa on jo tehty yhteistyötä vanhusneuvostojen kesken ja sitä on tarkoitus jatkaa
‐ yhteiset Rovaniemellä pidettävät tapahtumat voisivat olla hyviä.
4. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.00
Muistion kirjasi kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä Anitta Mikkola

