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Vanhusneuvoston kokous
Aika

Tiistai 17.5.2016 kello 13.00-15.30

Paikka

Raution kylätupa, Rautionkylä, Niskapietiläntie 2, 55910 Imatra

Läsnä

Kaupunginhallituksen nimeämä pj.
Kaupunkikehittämislautakunta
Hyvinvointilautakunta
Eläkeliiton Imatran yhdistys ry.
Imatran Kristilliset Eläkeläiset ry.
Imatran Kansalliset Seniorit ry.
Imatran Seudun Sotaorvot ja
Kaatuneitten Omaiset ry.
Imatran Sotaveteraanit ry.
Imatran Stora-Enson Eläkeläiset ry.
Tainionkosken Eläkkeensaajat ry.
Eksote
Imatran kaupunki, sihteeri

Sinikka Poskiparta
Veikko Hämäläinen
Arto Siitonen
Tuula Kärkäs
Kaija Joronen
Veli-Pekka Vahvaselkä
Anna-Sohvi Immonen
Jyrki Kääriäinen
Timo Saarinen
Ritva Holsti
Titta Roslakka
Sirkku Sarlomo

Kokoukseen oli kutsuttu lehtikutsulla myös Raution alueen
ikäihmiset. Paikalla oli 13 Rautionkylän asukasta.
1. Kokouksen avaus
Vanhusneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti
tervetulleeksi erityisesti Rautionkylän asukkaat.
2. Raution Asukasyhdistyksen toiminnan esittely
Seppo Vainikka esitteli Raution asukasyhdistyksen toimintaa.

3. Syksyn toimintasuunnitelma
Vanhusneuvosto vastaa vanhustenviikon 2.-9.10.2016 Imatran
tapahtumien järjestämisestä. Lautakunnat, järjestöt ja
kaupunginosayhdistykset kutsutaan mukaan valmisteluun. Suomi
100 vuotta tapahtumat –hankeraha on haettavissa vuoden 2017
tapahtumiin Etelä-Karjalan liitolta. Vuoden 2017 vanhustenviikon
tapahtumia haetaan Suomi 100 vuotta tapahtumiksi samoin kuin
v. 2017 kevään maakunnallinen vanhusneuvostojen
päätösseminaari. Nimettiin vanhustenviikon tapahtumien
valmistelua varten työryhmään Kaija Joronen, Anita Sairanen ja
Imatran kaupunki
Virastokatu 2, 55100 Imatra
Vaihde:
Faksi:
Sähköposti:

020 617 111
020 617 2001
kirjaamo@imatra.fi

Internet:

www.imatra.fi

Pöytäkirja

8.6.2016

2(4)

Timo Saarinen. Virkamiehistä kutsutaan mukaan Topiantti Äikäs,
Harri Valtasola ja Arja Kujala. Tapahtumien rahoitus ratkaistaan,
kun ohjelma ja kustannusarvio on valmiina.
Pyydetään Tytti Neuvonen Eksotelta selvittämään
sotaveteraanien palvelujen tilannetta. Entisen veteraanien
neuvottelukunnan jäsenille lähetetään kutsu osallistua tähän
kokoukseen.
Järjestetään yleisötilaisuus kesän jälkeen. Tilaisuuden aiheina
ovat julkisen liikenteen kulkeminen/ uudet aikataulut ja
palveluopas. Tarvetta olisi myös järjestää yleisötilaisuus
eläkeläisten verotusasioista.
Ratkaistava on, miten järjestetään tietokoneopastusta iäkkäille
asukkaille (iPadin käyttö, laskujen maksu, tietojen haku).
Tätä opastusta varten tarvitaan paikkoja kirjastoihin.
Kevään 2017 vanhusneuvoston toimintakauden päättyminen
huomioidaan järjestämällä maakunnallinen yleisöluento
Kulttuuritalo Virrassa Karelia salissa. Haetaan yleisöluento Suomi
100 tapahtumaksi. Luennoitsijaehdokkaita ovat Harriet FinneSoveri/Helsingin kaupunki tai Marja Jylhä/ Gerontologian
professori, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.
Teemana esimerkiksi, miten tärkeä on käydä läpi niitä asioita,
joita muistaa, miellyttävien asioiden muisteleminen – valokuvat,
puheet.

4. Vanhusneuvoston kanta verohallinnon suunnitelmaan sulkea Imatran
verotoimisto vuonna 2017
Vanhusneuvosto vastustaa verotoimiston sulkemista. Asukkaat
tarvitsevat verotoimiston palveluja silloin, kun asiat ovat akuutteja,
kuten esimerkiksi veroilmoitusten jättämisen aikaan.
Verotoimiston jonot olivat pitkät veroilmoitusten jättöaikana.
Tarvitaan sekä digitaalisia että kasvokkain palveluja. Palvelu on
veronmaksajien verovaroin ylläpidettävää palvelua. Kaikilla
asukkailla ei ole tietokonetta. Ikäihmisten määrä kasvaa ja
valtaosa ikäihmisistä tarvitsee kasvokkain palveluja. Palvelun
kysynnän tyydyttäminen on avainkehittämiskohde verotoimiston
palveluissa sen sijaan, että palvelu lopetetaan. Verotoimiston
pitää olla auki vähintään kolmena päivänä kuukaudessa
aikavarauksella.
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Keskusteltiin myös postipalvelujen muutoksista. Vanhusneuvoston
mielestä postin kuuluisi pysyä perustoiminnassaan postin
kuljetuksessa eikä lähteä pihatöihin.
5. Muut asiat
Kutsu yhteiseen Arjen olohuone- ”ideariiheen” 6.6
klo 14:00. Paikka: Mansikkalan hyvinvointi- ja sosiaaliasema
h 215.
Eksote järjestää 14.6. klo 17 omaishoitajille tilaisuuden, jossa
käydään läpi sähköinen palvelusetelin käyttö, osallistuminen
henkilökohtaisella kutsulla.
Puheenjohtajat osallistuvat hyvinvointilautakunnan kokoukseen
24.5.2016.
6. Keskustelu asukkaiden kanssa ikäihmisten palvelutarpeista
Ennakoivat kotikäynnit v. 2016 75 vuotta täyttäville
Tänä vuonna 75 vuotta täyttävät asukkaat saavat tämän vuoden
aikana kirjeen ja ohjeen ennakoivasta kotikäynnistä, jolla
kartoitetaan ja arvioidaan asukkaiden kuntoa ja, mitä
tulevaisuuden palvelutarpeita on. Isoavusta tarkastuksen tekevä
henkilö ottaa yhteyttä ja kysyy haluaako tätä tarkastusta. Erikseen
ovat lakisääteiset palvelutarpeen arvioinnit, jos on huoli omasta
terveydestä tai läheisen terveydestä. Myös ryhmille Eksote
järjestää vastaavaa palvelutarpeen arviointia, mikä ei ole
ikäsidonnaisia.
Esteettömyys
Katujen, suojateiden ja pyöräteiden korokkeita on osittain purettu
ja tehty luiskia. Palautteista on mennyt terveiset
kaupunkikehittämislautakunnalle ja luetteloitu odottamaan
korjausta.
Julkinen liikenne
Linja-autolla on tarvetta päästä Rautiosta Imatrankoskelle ja
Prismalle. Uimahallin aukioloajat ja senioripassin käyttö tulisi
sopia linja-autoaikataulujen mukaan. Vaihtoaika pitäisi olla kaksi
tuntia, niin ehtisi käydä uimahallissa ja ostoksilla. Aikataulujen on
sovittava yhteen Lappeenrantaan lähtevien linja-autojen
aikataulujen kanssa.
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Esimerkiksi linja-auto lähtee niin, että on kello 8.45 on
keskusasemalla. Samaan aikana lähtee Lappeenrantaan linjaauto, joka ei saa odottaa Rautiosta tulevaa linja-autoa.
Uudet linja-autoaikataulut otetaan käyttöön heinäkuun alussa. On
tärkeää, että asukkaat antavat palautetta uusien aikataulujen
toimivuudesta.
Lumenauraus
Ikäihmisten kotona asuminen mahdollistuisi pitempään, jos
lumenauraus toimisi paremmin. Joidenkin kiinteistöjen kohdalla
lumiaura tuo pitkältä matkalta asukkaan portin pieleen lumet koko
matkalta, jolloin lumet jäävät kiinteistön omistajan poistettavaksi.
Aurausta tulee kehittää niin, että lumia ei jää portin pieleen tai
toinen perässä tuleva aura korjaisi ne pois. Vanhusneuvosto
esittää kaupunkikehittämislautakunnalle, että asukasyhdistyksiä
kuulemalla ja paikan päällä selvitetään nämä ongelmakohdat ja
sen pohjalta rakennetaan aurauksen palvelutaso.
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 11.8.2016 kello 13 kaupungintalolla, h
138.
8. Kokouksen päättäminen
Raution Asukasyhdistys luovutti vanhusneuvostolle Rämpsälä
mielessäin kirjan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.00. Kokouksen jälkeen
lähdettiin maastokierrokselle Immalan järven rantaan katsomaan
Raution kaupunginosayhdistyksen projektien tuloksia.

Sinikka Poskiparta
puheenjohtaja
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Sirkku Sarlomo
sihteeri
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Pöytäkirjantarkastajat

Timo Saarinen

Jakelu

Veli-Pekka Vahvaselkä

kaupunginhallitus
hyvinvointilautakunta
kaupunkikehittämislautakunta
vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet
www.imatra.fi
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