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Kokous Vanhusneuvoston kokous 

Aika, paikka Torstai 19.10.2017 kello 15.00-17.10 

Kokoustila Vallinkoski (h 138) 

Osallistujat Sinikka Poskiparta, Imatran Kansalliset Seniorit ry., 
poissa 

Kaija Joronen, Imatran Kristilliset Eläkeläiset ry., 
varajäsen 

Anna-Sohvi Immonen, Imatran Seudun Sotaorvot ja 
Kaatuneiden Omaiset ry. 

Timo Saarinen, StoraEnson Eläkeläiset ry. 

Anita Sairanen, Vuoksenniskan Eläkkeensaajat ry. 

Anna-Liisa Kojo, Imatran Seudun Senioriopettajat ry., 
poissa 

Antero Vesikko, Imatran Teräseläkeläiset ry., varajäsen 

Liisa Nenonen, Tainionkosken Eläkkeensaajat ry. 

Pirkko Molkentin, Eläkeliiton Imatran yhdistys ry. 

 

Jerena Juutilainen, puheenjohtaja 

Arto Pulkkinen, kaupunkikehittämislautakunnan edustaja 

Arto Siitonen, hyvinvointilautakunnan edustaja 

Sirkku Sarlomo, sihteeri 

 

Titta Roslakka, Eksoten edustaja 

 

Jakelu vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet, www.imatra.fi 

Liitteet Oheisaineistot asioihin 3. ja 4. 

Esityslista 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi 
läsnäolijat. 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
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3. Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta 

Mansikkalan koulukeskus ja Varpasaari 

 

Imatralla, Pässiniemen kaupunginosassa on 
käynnistetty asemakaavan muutos. Asemakaavan 
muutos koskee Mansikkalan koulun ja 
Varpasaaren aluetta. Asemakaavan muutoksen 
tavoitteena on toteuttaa toimiva kouluratkaisu 
Imatran keskimmäisen koulukeskuksen alueelle ja 
vahvistaa Varpasaaren ja Pässiniemen aluetta 
liikunta- ja virkistyspaikkana ja selkiyttää alueen 
käyttöä Varpasaaren alueen yleissuunnitelman 
mukaisesti. Samalla huomioidaan alueen 
kulttuurihistorialliset arvot sekä muodostetaan 
Vuoksen rannan patoturvallisuuden kannalta 
tärkeät erityisalueet. 

 

Kaavoitusarkkitehti Julia Virkkala esittelee 
asemakaavamuutoksen luonnoksen kokouksessa. 

 

Vanhusneuvoston mielestä kaavaluonnos on hyvä. 
Vanhusneuvosto edellyttää selvitystä alueen 
liikennejärjestelyistä. Liikennejärjestelyjen 
suunnitelman olisi pitänyt olla kaavaluonnoksen 
yhteydessä käsittelyssä, niin että olisi saanut 
kokonaiskuvan alueen kehittämisestä. 
Liikennejärjestelmän suunnittelussa on otettava 
huomioon alueen palvelujen lisääntyvä 
käyttäjämäärä ja eri-ikäiset palvelujen käyttäjät 
sekä myös saatto- ja tavaraliikenne. 
Vanhusneuvosto antaa asemakaavamuutokseen 
edellä olevan lausunnon. 

 

4. Etelä-Karjalan maakuntaohjelma v. 2018-2021 ja 
sen ympäristöselostus 

 

Maakuntaohjelma sisältää sekä vuoteen 2030 
ulottuvan maakunnan tulevaisuudenkuvan että 
seuraavien neljän vuoden kehittämisen 
painopisteet, jotka on rakennettu maakunnan 
vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta. 
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Painopisteet on kiteytetty neljäksi 
kärkivalinnaksi/toimintalinjoiksi: 

- Välitön ja välittävä Etelä-Karjala 
- Yritteliäs Etelä-Karjala 
- Kestävä ja vastuullinen Etelä-Karjala 
- Kansainvälinen Etelä-Karjala        

 

Ohjelmaa ja ympäristöselostuksia työstetään 
annettujen lausuntojen ja muun palautteen pohjalta 
siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä uuden 
maakuntaohjelman joulukuussa 2017. Ohjelma on 
koko maakunnan ohjelma, joten kaikkien tahojen 
sitoutuminen sen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on 
tärkeää. 

 

Etelä-Karjalan maakuntahallitus pyytää Imatran 
kaupungin lausuntoa 31.10.2017 mennessä. 
Lausunnossa pyydetään ottamaan erityisesti 
kantaa siihen, vastaavatko kärkivalintojen sisällöt 
näkemystämme maakunnan kehittämisen 
painopisteistä sekä kommentoimaan 
ympäristöselostuksen sisältöä ja yleensä 
valmisteluprosessia.  

 

Maakuntahallitus on pyytänyt kaupunkia 
välittämään lausuntopyyntöä edustamillemme 
organisaatioille, kuten järjestöt, nuorisovaltuusto, 
oppilaskunnat sekä vanhus- ja vammaisneuvostot.  

 

Sirkku Sarlomo esittelee tiivistelmän 
maakuntaohjelman luonnoksesta lausunnon 
antamista varten.  

 

Maakuntaohjelmaan 2017-2021 vanhusneuvosto 
haluaa tuoda esille seuraavat asiat: 

 

Sähköisten palvelujen kehittäminen asukkaille ja 
matkailijoiden tarpeisiin edellyttää nopeita ja 
toimivia tietoliikenneyhteyksiä koko maakunnan 
alueelle. 
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Maakunnan tulee viedä eteenpäin esteettömien 
asuntojen rakentamista vanhusväestölle. 

 

Hyvinvoinnin edistäjänä maakuntaohjelmassa tulee 
vahvemmin tuoda esille yhteisöllisyyden 
rakentamista ja kolmannen sektorin toiminnan 
merkitystä. 

 

Maakunnalle on imagokysymys, että Venäjän rajan 
molemmin puolin olevat liikenneväylät on kunnossa 
(rajalle johtavat tiet ja raideliikenne Suomen ja 
Venäjän puolella, pyörätie Imatra-Svetogorsk 
välille).         

 

5. Esteettömän asumisen työryhmän 
perustaminen 

 

Kaupunginhallitus päätti 13.3.2017 § 78, että 
Imatran kaupungille perustetaan esteettömän 
asumisen työryhmä. Vanhusneuvostolla on 
mahdollisuus nimetä jäsen tähän työryhmään. 

 

Vanhusneuvosto päätti esittää työryhmään Antero 
Vesikon. 

 

6. Vanhusneuvoston kokoonpano v. 2017-2021 

 

Kaupunginhallitus päätti 18.1.2016 § 19, että sekä 
vanhus- että vammaisneuvostoissa järjestöjen 
jäsenmäärä on seitsemän varsinaista jäsentä ja 
seitsemän varajäsentä. Samassa päätöksessä 
veteraaniasiaintoimikunnan toiminta sulautettiin 
vanhusneuvoston toimintaan. Toimikunnassa olivat 
edustettuina Imatran Rintamaveteraanit ry., 
Imatran Sotaveteraanit ry. ja Sotainvalidien 
Veljesliiton Kymi-Karjala osasto ry. Asian 
päätöksen perusteluun on kirjattu, että  
”Tarvittaessa järjestöjen edustusta 
vanhusneuvostossa voidaan järjestöjen esityksestä 
ja kaupunginhallituksen eri päätöksellä laajentaa." 
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Järjestöjen kokouksessa 7.9.2017 vaalilla valittiin 
vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Imatran 
Sotaveteraanien edustaja sai vaalituloksen 
perusteella varajäsenen paikan. Imatran 
Sotaveteraanien edustaja on ottanut yhteyttä ja 
ehdottaa Imatran kaupungille, että Imatran 
Sotaveteraaneille ”luodaan” varsinaisen jäsenen 
paikka ja sen lisäksi siihen liittyvä varajäsenen 
paikka (kuten on Imatran Seudun Sotaorvot ja 
Kaatuneitten omaiset ry:llä). Esityksen mukaan 
Imatran Sotaveteraanit ry:n edustajat voivat pitää 
myös Imatran Rintamaveteraanit ry:n ja 
Sotainvalidijärjestön asioita esillä ja toimia 
niidenkin hyväksi.  

 

Perusteluna ehdotukselle on, että Imatran 
Sotaveteraanit ry. on näistä järjestöistä tunnuksen 
omaavien veteraanien lukumäärässä suurin - nyt 
42 veteraania – ja muut järjestöt merkittävästi 
pienempiä. Kun kaikki järjestöt eivät kuitenkaan voi 
omia paikkojaan saada, tämä menettely turvaisi 
kuitenkin ehkä parhaiten yhteisenkin 
edunvalvonnan. Edelleen Imatran Sotaveteraanit 
ry:n edustaja perustelee ehdotusta myös sillä, että 
”vanhusneuvostonkin työssä korostuisi se kiitos ja 
kunniavelkamme, johon vanhustenviikon juhlan 
ohjelmassa viitattiin sanoilla: "Kiitos hyvinvoinnin 
rakentajasukupolville". Tiedämme jokainen, keiden 
ansiota ensisijaisesti on ollut se, että tuo työ oli 
itsenäisyytemme säilyttyä mahdollista ja tuli sitten 
myös tehtyä.”  

 

Vanhusneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, 
että Imatran Sotaveteraanit ry:n esitys hyväksytään 
ja vapautuva varajäsenen paikka myönnetään 
Imatrankosken Eläkkeensaajat ry:lle. 

 
7. Vanhusneuvoston toiminnan suunnittelu 

syksylle 2017 ja vuodelle 2018 sekä 
toimintasäännön valmistelu 

 

- toimintasuunnitelma/tavoitteet kaupungin 
strategiaan ja talousarvioon nähden 
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- toimintasääntö 
- tutustumiskäynnit eri toimijoiden toimintaan 
- vanhusneuvoston uusi esite 

 

Vanhusneuvoston toiminta loppuvuoden 2017 
aikana: 

 

 Osallistuminen maakunnalliseen 
vanhusneuvostojen kokoukseen 
Rautjärvellä (joulukuun alkupuolella, 
aiheena maakuntauudistus) 

 Yleisöluento marraskuussa Kulttuuritalo 
Virta/Kahvila, aiheena hyvän ravinnon 
merkitys tai esteettömän asumisen info 
(rakenteilla olevat senioritalot, 
hissityöryhmän asioita) 

 Aurauksen työohje, lausunto 

 Joululounas päättää syksyn toimintakauden. 

 

Keskusteltiin vuoden 2018 toiminnasta. Toimintaan 
sisällytetään: 

 

 Vierailuja järjestöissä tutustumassa 
järjestöjen toimintaan (kokous ja 
tutustuminen toimintaan). 

 Kutsutaan asiantuntijoita kokouksiin 
kertomaan eri aiheista. 

 Koulutusta vanhusneuvoston toiminnasta 

 Toimintasäännön valmistelu 

 

Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa täydennetään 
seuraavassa kokouksessa. 

 
8. Vuonna 2018 Imatran kaupunki täyttää 70 

vuotta – Juhlavuoden vanhustenviikon 
tapahtumat, ideointi 

 

Ideat pyydetään toimittamaan yhteysjohtaja Tea 
Laitimolle 15.11.2017 mennessä. 
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Vanhusneuvoston jäsenet ja taustajärjestöt 
toimittavat ideansa Tea Laitimolle, 
tea.laitimo@imatra.fi. 

 
9. Vanhustenviikon 1.-8.10.2017 tapahtumien 

palaute 

 

Tapahtumista on saatu hyvää palautetta. 
Osallistujia Seniorisurfissa oli 120, juhlassa 160 
henkilöä ja Aviasportin liikuntapäivässä 300 
henkilöä. Aviasportin äänentoistossa oli ongelmaa. 
Ohjatun liikunnan aikataulutus puuttui ja siitä 
aiheutui epätietoisuutta. Opastus halliin tultaessa 
olisi hyvä lisäinformaationa.  Linja-auto 
kuljetuksessa Keskusasema-Aviasport-
Keskusasema oli vähän matkustajia. Todettiin, että 
samalla viikolla kolme tapahtumaa on liian paljon. 
Ikäihmisten tapahtumia voisi järjestää eri aikoina 
vuoden mittaan eikä keskittäen kaikki tapahtumat 
vanhustenviikolle. 

 
10. Muut asiat 

 

Kilpailutus kiireettömistä kuljetuspalveluista 
(Eksote) 

 

Eksote valmistelee hankintalain mukaista 
kilpailutusta kiireettömistä kuljetuspalveluista. 
Tavoitteena ovat saavutettavat, laadukkaat, 
turvalliset ja asiakkaiden erityiset tarpeet huomioon 
ottavat palvelut. Kutsu keskustelu- ja 
infotilaisuuteen maanantaina 30.10.2017 klo 15 – 
17 Iso apu- palvelukeskuksessa kokoushuoneissa 
08 ja 09 (Kauppakatu 63, 53100 Lappeenranta). 

 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite: 
Sukupuolineutraalit wc:t kaupungin tiloihin 

 

Kaupunginhallitus päätti, että valtuustoaloitteessa 

mailto:tea.laitimo@imatra.fi
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kuvattu esitys saatetaan lausuttavaksi 
nuorisovaltuustolle sekä vanhus- ja 
vammaisneuvostoille. Lausuntojen jälkeen asia 
saatetaan valmisteltavaksi tilahallinta- ja 
turvallisuuspäällikölle, jonka tulee saattaa asia 
kaupunginhallituksen käsittelyyn 31.1.2018 
mennessä. Lausunto tulee antaa 15.12.2017 
mennessä. 

 

Vanhusneuvoston mielestä asian voi ratkaista 
merkitsemällä INVA-wc:t sukupuolineutraaleiksi. 

 
Vanhusneuvoston osallistuminen 
Neitsytniemen kartanon itsenäisyyspäivän 
lounaan tarjoiluun sotaveteraaneille 
 
Neitsytniemen kartanoa pyydetään ottamaan 
suoraan yhteyttä järjestöihin. 
 
Eksoten tiedoteet 
 
Luento muistisairaudesta  
 
Luento Teatteri Imatralla 15.11.2017 kello 17.30-
19.00. 
 
Kausi-influenssarokotteet 
 
Rokotukset ovat alkaneet ja aikataulut ovat 
paikallislehdissä. 
 
Jäähallin INVA-katsomon paikan siirto 
 
Vanhusneuvosto valmistelee kannanoton, kun 
saadaan tietoa asiasta. 
 
 

11. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous pidetään 29.11.2017 kello 15-17. 
 
 

 IMATRAN KAUPUNKI 
Vanhusneuvosto 



    PÖYTÄKIRJA

    
 

Imatran kaupunki 
Virastokatu 2, 55100 Imatra 
 
Vaihde: 020 617 111 
Faksi: 020 617 2001 
Sähköposti: kirjaamo@imatra.fi 
 
Internet:  www.imatra.fi 

 
Jerena Juutilainen                    Sirkku Sarlomo 
puheenjohtaja                           sihteeri 

 


