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Kokous Vanhusneuvoston kokous 5/2019

Aika, paikka Tiistai 27.8.2019 kello 14.00-15.50, kaupungintalo, kokoustila Vallinkoski (h
138)

Osallistujat Sinikka Poskiparta, Imatran kansalliset seniorit ry., poissa
Kaija Joronen, Imatran Kristilliset Eläkeläiset ry., varajäsen
Erkki Päivärinta, Imatran Seudun Sotaorvot ja Kaatuneiden Omaiset ry.
Timo Saarinen, StoraEnson Eläkeläiset ry., poissa
Anneli Haimakainen, Imatran Eläkeläiset ry., varajäsen
Anita Sairanen, Vuoksenniskan Eläkkeensaajat ry.
Anna-Liisa Kojo, Imatran Seudun Senioriopettajat ry.
Liisa Nenonen, Tainionkosken Eläkkeensaajat ry.
Pirkko Molkentin, Eläkeliiton Imatran yhdistys ry.
Lauri Aunola, Imatran Sotaveteraanit ry.

Jerena Juutilainen, puheenjohtaja
Arto Pulkkinen, kaupunkikehityslautakunnan edustaja
Arto Siitonen, hyvinvointilautakunnan edustaja
Sirkku Sarlomo, konsernipalvelut, sihteeri

Titta Roslakka, Eksoten edustaja

Ari Lattu, rakennuttaja, Mitra Imatran Rakennuttaja Oy, § 35
Anne-Maria Naapuri, projektipäällikkö, rakennusarkkitehti RI,
Innovarch Oy:n edustaja, § 35

Jakelu Kaupunginhallitus, lautakunnat, vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet,
www.imatra.fi

§ 33 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
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§ 34 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 6.6.2019 pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 35 Kosken koulun arkkitehtisuunnitelman esittely

Poiminta Koulurakentamisen ohjausryhmän 19.11.2018 käsittelemästä
tilannekatsauksesta palveluverkkohankkeeseen:

Imatran kaupunginvaltuusto on päättänyt 24.10.2016 § 68, että
tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkkoa kehitetään Imatralla ns. kolmen
koulukeskuksen mallin mukaisesti. Em. palveluverkkopäätöksen mukaan
esi- ja perusopetus keskitetään kolmeen yhtenäiskouluun ja
varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tiivistetään yhdeksästä kuuteen
yksikköön vuoteen 2026 mennessä. Valtuusto on valtuuttanut samalla
palveluverkkopäätöksen toimeenpanoa koskevien päätösten tekemisen
kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Palveluverkkohankkeen toimeenpanoaikataulun tavoitteena on, että
Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakennusosa voidaan ottaa käyttöön
08/2019, Mansikkalan koulukeskus 08/2020 ja Kosken koulukeskus
08/2021. Päiväkotien osalta tavoitteena on, että palveluverkko olisi
tiivistetty yhdeksästä kuuteen yksikköön 08/2020 mennessä.

Kosken koulukeskuksen hankesuunnittelu on toteutettu
kaupunginvaltuuston 19.2.2018 § 13 vahvistamien linjausten mukaisesti
siten, että uusi koulukeskus voidaan ottaa käyttöön asetetun aikataulun
mukaisesti elokuussa 2021.

Hankesuunnitelman valmistelun yhteydessä oppilasennusteita on
tarkasteltu tähän mennessä syntyneiden lasten määrän perusteella. Koska
tehtyjen ennusteiden perusteella Kosken koulukeskuksen oppilasmäärä
tulee laskemaan vuosien 2021 - 2026 aikana vielä noin 200 oppilaan verran,
on päädytty siihen, että on järkevää säilyttää toinen nykyisistä
parkkipaikalle sijoitetuista väliaikaisista tilaelementeistä käytössä siihen
saakka, kunnes oppilasmäärä on laskenut uuden koulun mitoituksen
perusteen mukaiselle tasolle. Koska oppilasmääräkehitys näyttää tehtyjen
ennusteiden perusteella laskevalta, on lisäksi päädytty siihen, että
oppilasmäärän mahdolliseen laskuun myös vuoden 2026 jälkeen on
varauduttava. Tämä on ratkaistu siten, että uusi koulukeskus muodostuu
Lyseon rakennuksen ja pysyvän uudisrakennuksen lisäksi pitkäaikaiseen
käyttöön soveltuvasta tilaelementtiosasta.
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Uuden rakennuksen valmistuttua Kosken koulun Meltolan ja
Imatrankosken toimipisteiden käytöstä voidaan luopua. Koulukeskukseen
sijoittuvat lisäksi aikaisemmin Mansikkalan koulukeskuksessa toimineet
kieliluokat. Eksote järjestää Kosken koulukeskuksessa oppilashuollon sekä
kouluterveydenhuollon palveluita. Ruokapalveluiden järjestämistä varten
koulukeskukseen sijoittuu niin sanottu jakelukeittiö. Hankesuunnitelma on
lisäksi laadittu siten, että koulukeskukseen on mahdollista sijoittaa pieni
omatoimikirjasto. Hyvinvointilautakunta on antanut lausunnon
kirjastopalveluiden järjestämisestä Kosken koulukeskuksessa.
Hyvinvointilautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Rajapatsaan
lähikirjastoa ei siirretä Kosken koulukeskuksen yhteyteen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Kosken koulukeskuksen hankesuunnitelman
26.11.2018 § 294 siten, että omatoimikirjasto ei ole osa koulukeskusta ja
päätti samalla, että hankesuunnitelmaan perustuva urakkakilpailutus
käynnistetään. Kaupunginhallitus valtuutti Mitra Imatran Rakennuttaja
Oy:n toimimaan kaupungin lukuun toteutuksessa sekä päätti, että
koulukeskuksen ylläpidon osalta Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n kanssa
tehdään valmistuvan koulukeskuksen kokonaisvaltaisesta ylläpidosta
konsernin sisäinen elinkaarisopimus -tyyppinen palvelusopimus ja, että
Kosken koulukeskuksen pysyvään käyttöön rakennettava uudisrakennusosa
rakennetaan kaupungin omaan taseeseen ja rahoitetaan lainarahalla.

Koulukeskuksen varsinainen suunnittelu toteutettiin kevään 2019 aikana ja
tavoitteena on käynnistää rakentaminen syksyn 2019 aikana.
Hankeaikataulun mukaan koulu valmistuu siten, että toiminta voidaan
aloittaa uusissa tiloissa kokonaisuudessaan syksyllä 2021. Lyseon
historiallinen, peruskorjattu rakennus on tarkoitus säilyttää osana
koulukeskusta tulevaisuudessakin.

Hankesuunnitelmaan sisältyvä uusi, pitempiaikaiseen käyttöön tuleva
tilaelementti otettiin käyttöön Kosken koulun tilojen osalta syyslukukauden
alussa elokuussa 2019. Itä-Suomen koulun käyttöön tuleva tilaelementin osa
otetaan käyttöön syksyllä 2021.

Lisätietoa: https://www.imatra.fi/koulu-ja-
p%C3%A4iv%C3%A4kotiverkon-uudistus/koski/kosken-koulun-suunnittelu

Esitys: Esittelyn ja käydyn keskustelun pohjalta vanhusneuvosto antaa
lausunnon Kosken koulukeskuksen arkkitehtisuunnitelmasta.

Päätös: Vanhusneuvosto päätti antaa Kosken koulun
arkkitehtisuunnitelmaan seuraavan lausunnon:

Turvallinen liikkuminen on huomioitu hyvin rakentamisen aikana ja
rakennuksen käyttöönoton jälkeisissä liikennejärjestelyissä. Tilojen
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muunneltavuus on suunniteltu hyvin oppilasmäärien ja tilojen muun käytön
kannalta. Esteettömyys on otettu huomioon kattavasti. Vanhusneuvostossa
heräsi kysymys, onko pysäköintipaikkoja suunniteltu koulun läheisyyteen
riittävästi ottaen huomioon opettajat, oppilaat ja tilojen muut käyttäjät
koulukeskuksen toimiessa monitoimitalona.

§ 36 Aloite Kulttuuritalo Virran Karelia-salin
pyörätuolipaikkojen muutoksesta

Vanhusneuvosto teki aloitteen 26.4.2019 Kulttuuritalo Virran Karelia-salin
pyörätuolipaikkojen muutoksesta. Pyörätuolipaikkoja on tällä hetkellä
kahdeksan, joista permannolla sijaitsee kaksi paikkaa rivillä 14 ja kuusi
paikkaa parven oikealla ja vasemmalla puolella. Vanhusneuvoston mukaan
kaukana permannolla ja parvella sijaitsevat paikat haittaavat esitysten
näkemistä ja kuulemista. Vanhusneuvosto esitti, että Karelia-salin eturivin
paikoista osa korvattaisiin pyörätuolipaikoilla ja, että korkeat kynnykset
madallettaisiin.

Aloitteen johdosta Kulttuuritalo Virran Karelia salin pyörätuolipaikkojen
muutosta selvitetään ja sen vuoksi Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen
palvelupäällikkö Sarianna Purtilo on kutsunut työryhmää koolle. Palaveriin
on kutsuttu vanhusneuvoston edustajan lisäksi Mitra Imatran Rakennuttaja
Oy:n ja Kulttuuritalo Virran vahtimestaripalvelujen edustaja sekä
vammaisneuvoston edustaja/edustajat.

Palaveri pidetään 29.8.2019 kello 15.00-16.30 Kulttuuritalo Virran Kaleva-
salissa. Kutsussa toivotaan, että myös kokemusasiantuntijoita voisi
osallistua palaveriin.

Esitys: Vanhusneuvoston puheenjohtaja Jerena Juutilainen osallistuu
kokoukseen. Vanhusneuvosto päättää tarvittaessa myös toisen edustajan
osallistumisesta.

Päätös: Kokoukseen osallistuvat Jerena Juutilainen ja Pirkko Molkentin.

§ 37 Maakunnallisen vanhusneuvostojen kokouksen järjestelyt

Vanhusneuvosto päätti 24.4.2019 järjestää maakunnallisen
vanhusneuvostojen kokouksen 11.9.2019 kello 13-15. Maakunnallisen
vanhusneuvostojen kokouksen aiheita ja asioita on kysytty myös muilta
alueen kunnilta. Vanhusneuvosto nosti kokouksen aiheisiin Sote-palvelut
hallitusohjelmassa tai Eksoten palvelut (esim. E-Ohjat hanke, palveluseteli).
Parikkalan kunnan vanhusneuvosto esitti seuraavia aihepiirejä:

- muistisairaudet, hoito ja kuntoutus
- mielenterveyspotilaat hoito ja kohtelu terveydenhuollossa
- hoitajamitoitus ympärivuorokautisessa vanhusten
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asumispalvelussa
- ikääntyvän väestön mukana pysyminen sähköisissä palveluissa ja

mobiililaitteiden käytössä (onko ikääntyvän väestön erityistarpeet
huomioivaa koulutusta ja vieriopetusta riittävästi).

Puheenjohtajien kanssa on sovittu, että kokouksen teemana on teknologia
ikäihmisten hoivassa, hoidossa ja kotona asumisen tukena. Esittelijänä ja
keskustelun alustajana on kehityspäällikkö Katja Rääpysjärvi Eksotelta.

Esitys: Maakunnallinen vanhusneuvostojen kokous pidetään 11.9.2019
kello 13.00-15.00 Kulttuuritalo Virran Vierashuoneessa. Kokouksen
pääteemana on teknologia ikäihmisten hoivassa, hoidossa ja kotona
asumisen tukena. Asiaa esittelee ja keskustelun alustaa kehityspäällikkö
Katja Rääpysjärvi Eksotelta. Kuntien edustajia pyydetään valmistelemaan
lyhyt puheenvuoro oman kuntansa vanhusneuvoston ajankohtaisista
asioista. Kokouksessa varataan aikaa keskustella myös aiheesta
mielenterveyspotilaiden hoito ja kohtelu terveydenhuollossa

Päätös: Hyväksyttiin. Kokoukseen voivat osallistua puheenjohtajien ja
sihteerin lisäksi mahdollisuuksiensa mukaan myös vanhusneuvoston jäsenet
ja varajäsenet.

§ 38 Vanhustenviikon tapahtumien valmistelun jatkaminen

Esitys: Käydään läpi valmistelutilanne työryhmän keväällä tekemän
ohjelman pohjalta ja sovitaan tarvittavat toimenpiteet aikatauluineen.
Nimetään vanhusneuvoston edustajat 10.10.2019 pidettävän liikuntapäivän
suunnittelupalaveriin 10.9.2019 klo 15.00 Urheilutalolla (kokoushuone 107).

Päätös: Käytiin läpi ohjelma ja käytännön asioita. Vanhustenviikon
tapahtumat ovat: 2.10. kello 14.00 ”Tämän virren haluaisin kuulla”
Imatrankosken kirkko, 6.10. kello 15.00-16.00 Vanhustenviikon juhla
Kulttuuritalo Virta, 8.10. kello 13.00-16.00 Ikäihmisten terveellinen ravinto
tietoisku, 10.10. kello 10.00 Liikuntapäivä Ukonniemi-areenalla.

Vanhustenviikon valmistelutyöryhmän jäsenet/jäseniä ja sihteeri
osallistuvat 10.9. klo 15.00 palaveriin suunnittelemaan Ukonniemi-areenan
liikuntapäivää. Viikon tapahtumat on sovittu. Viikon tapahtumien
ohjelmasta viestitään lehti-ilmoituksella ja kaupungin verkkosivuilla.

§ 39 Muut asiat

Vanhusneuvoston antamat kaavalausunnot

Kaavaluonnokset ja –ehdotukset tuodaan vanhusneuvoston kokouksiin joko
merkittäväksi tiedoksi tai lausunnon antamista varten.

Sovittiin, että jatkossa vanhusneuvosto antaa lausunnon ja pyytää
valmistelijoilta esittelyn sellaisiin kaavaluonnoksiin ja –ehdotuksiin, jotka
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suoraan liittyvät ikääntyneiden hyvinvointiin, elinympäristöön, asumiseen,
liikkumiseen, päivittäisiin toimintoihin tai heidän palveluihinsa.

Muut kaavaluonnokset ja –ehdotukset merkitään tiedoksi. Puheenjohtajat ja
sihteeri sopivat ennen esityslistan lähettämistä, miten toimitaan.

Esitys: Käsitellään muut asiat.

Päätös: Hyväksyttiin edellä oleva käytäntö kaavalausuntojen antamiseen.

§ 40 Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys: Sovitaan seuraava kokousaika.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 25.9.2019 kello 14.00-16.00
kaupungintalolla, kokoustilassa Imatrankoski (h 308).

§ 41 Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen.

IMATRAN KAUPUNKI
Vanhusneuvosto

Jerena Juutilainen                                                Sirkku Sarlomo
puheenjohtaja                                                        sihteeri


