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Vanhusneuvoston kokous 
 
Aika  Keskiviikko 29.3.2017 kello 13.00-14.52 
  
Paikka  Imatran kaupungintalo, kokoustila Imatrankoski (h 308) 
 
Läsnä  Kaupunginhallituksen nimeämä pj. Sinikka Poskiparta 
  Kaupunkikehittämislautakunta Veikko Hämäläinen 
  Hyvinvointilautakunta Arto Siitonen 
  Eläkeliiton Imatran yhdistys  ry. Tuula Kärkäs  
  Imatran Kristilliset  Eläkeläiset ry. Kaija Joronen 
  Imatran  kansalliset  seniorit ry. Veli-Pekka Vahvaselkä  
  Imatran Seudun  Sotaorvot  ja Kaatuneitten Omaiset   ry. 
  Anna-Sohvi Immonen 
     Imatran  Sotaveteraanit  ry. Jyrki Kääriäinen 
  Imatran Stora-Enson Eläkeläiset ry.Timo Saarinen 
  Tainionkosken Eläkkeensaajat ry. Ritva Holsti  
  Eksote Titta Roslakka 
  Imatran kaupunki, sihteeri Sirkku Sarlomo 
  

   
 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi. 
Todettiin osallistujat. 

 
2. Palautepyyntö asemakaavan muutosluonnoksesta, Vuoksenniskan koulu 

 
”Imatralla, Vuoksenniskan kaupunginosassa on käynnistetty 
asemakaavan muutos (kaava nro 1079). Asemakaavan muutos 
koskee Vuoksenniskan koulun aluetta, sekä läheisiä urheilu-, 
puisto-, katu-, ja lähivirkistysalueita. Asemakaavan muutoksen 
tavoitteena on mahdollistaa uuden koulurakennuksen ja 
katuyhteyksien rakentaminen korttelin 94 tontille 2, sekä 
olemassa olevien liikenneyhteyksien sujuvoittaminen alueella. 
Lisäksi asemakaavan muutoksen tavoitteena on olemassa olevan 
rakennetun ympäristön piirteiden huomioiminen ja 
täydennysrakentamisen sovittaminen niihin. 

 
Pyytäisimme palautetta asemakaavan luonnosvaiheen aineistosta 
31.3.2017 mennessä.” 

 
Kokouksessa luonnosta esitteli kaavoitusarkkitehti Julia Virkkala.  

 
Vanhusneuvoston lausunto: 
 
- Asemakaavan muutosluonnos on hyväksyttävissä.  
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- Kun tavoitteena on tehdä koulukeskuksista monitoimitiloja 
asukkaiden erilaista toimintaa varten, on alueen 
suunnittelussa ja rakentamisessa otettava huomioon myös 
liikuntarajoitteisten asukkaiden pääseminen käyttämään tiloja 
ja palveluja.  

- Vanhusneuvosto esittää, että alueella oleva kuntosali 
siirretään hyvien liikenneyhteyksien päähän Vuoksenniskan 
keskustaan katutasoon kirjastopalvelujen yhteyteen niiden 
mahdollisesti siirtyessä Vuoksenniskalle rakennettavaan 
senioritaloon tai muuhun tilaan.  

- Liikkumisen turvallisuuden edellytyksenä on koululle johtavien 
teiden hyvä hoito ja liukkauden torjunta. 

 
3. Muut asiat 

 
Kannanotto maakunnalliseen osallisuussuunnitelmaan 
 
Vanhusneuvoston kannanotto: 
 
- Maakunnallisten vanhusneuvostojen yhteiset tapaamiset ovat 

edelleen tarpeellisia. Tapaamisista toivotaan nykyistä 
informatiivisempia ja, että niissä voidaan vaihtaa tietoja ja 
kokemuksia.  

 
- Maakunnallisten neuvostojen toiminta ei saa jäädä vain 

nimelliseksi. Odotetaan, että maakunnassa näkyy neuvostojen 
työn ja järjestötyön profiilin nosto. Toiminnan haasteena on 
kolmannen sektorin tulevaisuus. On nähtävissä, että nuoret 
eivät ole niin kiinnostuneita järjestötyöstä kuin aikaisemmat 
sukupolvet.  

 
- Neuvostot on kutsuttava koolle tarvittaessa, mutta vähintään 

kolme kertaa vuodessa.  
 
- Tärkeää on, että asioita käsitellään neuvostojen kanssa jo 

mahdollisimman varhaisessa valmisteluvaiheessa, jolloin 
neuvostojen työlle saadaan todellista osallistumista ja 
vaikuttamista ja hyöty tukemaan päätöksentekoa. 

 
- Sähköiset osallistumisen kanavat eivät ole riittävä tapa 

osallistumiseen, vaan rinnalla tarvitaan myös asukkaiden 
kohtaamista. Osa asukkaista ei syystä tai toisesta käytä 
sähköisiä palveluja. Sähköisten palvelujen käyttöön tarvitaan 
jatkuvaa opastusta. Maaseutualueilla tietoverkon kattavuus on 
monin paikoin heikkoa, jolloin sähköiset palvelut takkuilevat. 
Esimerkkejä arjesta on, että Mallu auton sähköiset laitteet 
eivät toimi joka kylällä tai, että turvapuhelinta ei kannata ottaa 
yli 10 km:n päähän kunnan kotihoitokeskuksesta. 
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Keskustelu luottamushenkilö koulutuksen tarpeista 
vanhusneuvostojen jäsenille 1.6.2017 alkavalla 
valtuustokaudella. 
 
Vanhusneuvoston mielestä on tarpeellista järjestää uusille 
neuvostoille perehdytyskoulutusta neuvostotyöstä (esim. 
vanhuspalvelulaki) sekä osallistu ja vaikuta toiminnasta 
 
Kestävän liikkumisen onnistumissuunnitelma –työpaja 
24.4.2017 
 
Vanhusneuvostosta työpajaan osallistuu Timo Saarinen. 
 
Paikallisliikenteen seurantaraportti 
 
Vt. Päivi Pekkanen kutsutaan esittelemään raportti seuraavassa 
kokouksessa. 
 
Myötätuulta ikäihmisille -seminaarin 16.3.2017 (puhujana 
lääketieteen tohtori, geriatrian erikoislääkäri Harriet Finne-
Soveri) palautekeskustelu 
 
Tiedotusvälineet eivät olleet kiinnostuneita välittämään tietoa 
seminaarista. Sovittiin, että puheenjohtaja on yhteydessä 
paikallislehtiin palautteen antamiseksi. 
 
Esteetön Imatra ryhmä 
 
Merkittiin tiedoksi, että Esteetön Imatra ryhmän ensimmäinen 
kokous pidetään 30.4.2017. 

 
4. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous pidetään 17.5.2017.  

 
5. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.52. 
 
 
 
 
Sinikka Poskiparta  Sirkku Sarlomo 
puheenjohtaja  sihteeri 
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Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
 
Timo Saarinen  Veli-Pekka Vahvaselkä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


