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Aika: tiistai 8.1.2019 klo 10-12 
Paikka: kokoushuone Messi, Järjestökeskus Majakka ry, Pohjoisrantakatu 5, 2. krs, Kemi. 

 

 
Läsnä: Yhdistys: Osallistuja: 

 Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry  

 Lapin Muistiyhdistys ry/Lapin muistiluotsi-hanke  

 Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry  

 Meri-Lapin Kunnalliset Eläkeläiset ry  

x Kivirannan Senioritalo ry/ SenioriPiste Irma Ihalainen-Kemi 
 Simon Eläkeläiset ry  

 Tervolan Eläkeläiset ry  

 Toivola-Luotola Vanhustenkotiyhdistys ry  

 Seurakunta Kemi  

 Seurakunta Tornio  

 Seurakunta Pello  

 Seurakunta Tervola  

 Seurakunta Ylitornio  

 Seurakunta Simo  

x Karungin Palvelukoti ry / Hopeakirstu Juuli Rimpisalo, Erika Keinänen 
 Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry  

 Kemin Eläkkeensaajat ry  

 Kemin Seudun Ruskat ry  

x Kemin Kansalliset Seniorit ry Mirja Kukka, Marja-Leena Laitinen 
x Tornion eläkkeensaajat ry Eila Järvinen 

 Eläkeliiton Pellon yhdistys ry  

 Eläkeliiton Ylitornion yhdistys ry  

 Yhtä köyttä pilottikylän edustaja Simo  

 Hilma-kylät ry  

 Paakkolan kyläyhdistys ry  

 Kantojärven kyläyhdistys ry  

 Etelä-Portimojärven kyläyhdistys ry  

 Napapiiri-Juoksengin kyläyhdistys ry  

 Kemin eläkeläiset ry  

 Eläkeliiton Kemin yhdistys ry  

x Veitsiluodon Eläkkeensaajat ry Eine Kemppainen, Mirja Paavola 
 Rytikarin Eläkeläiset ry  

 Kemin seudun kuulo ry  
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 Kemin Martat ry  

x Länsi-Pohjan AVH - yhdistys ry Eero Knuuti 
 Toivola-Luotolan Setlementti  

 Meri-Lapin Mielenterveysseura/Kriisikeskus 
Turvapoiju 

 

 Länsi-Pohjan neuroyhdistys ry  

 SPR Kemin osasto  

 Keminmaan Martat  

 Lautiosaaren Martat ry  

 SPR Keminmaan osasto  

 Eläkeliiton Simon Yhdistys ry  

 Simon Palvelukotiyhdistys ry  

 SPR Simon osasto  

 Eläkeliiton Tervolan Yhdistys ry  

 Louen Martat ry  

 Paakkolan kyläyhdistys  

 Tornionseudun Eläkeläiset ry  

 Eläkeliiton Tornion Yhdistys ry  

 Karungin Martat ry  

 Kokkokankaan Martat ry  

 Alatornion vanhainkotiyhdistys ry, Senioripiste  

 Arjen tuki ry  

 Karungin Palvelukoti ry - Hopearanta  

 Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry - Tornion 
osasto 

 

 Tornion Kuulo ry  

 Tornion Sydänyhdistys ry  

 Tornion Reuma ry  

 Tornion Vanhainkotiyhdistys ry - Koivukoti  

 Arpelan Kylä- ja kotiseutuyhdistys ry  

 Aavasaksan Eläkeläiset ry  

 Kaulinrannan Martat ry  

 Kuivakankaan Martat ry  

 Lapin Kansallinen Senioripiiri ry  

 Eläkeliiton Ylitornion Järvikylien Yhdistys ry  

 Ylitornion Eläkkeensaajat ry  

 Ylitornion Meltosjärven Marttayhdistys ry  

x Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Merja Haapakorva-Kallio 
x Majakka ry Aila Rytkönen 
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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Projektipäällikkö avasi kokouksen klo 10 ja käytiin lyhyt esittäytymiskierros. 

 
2. Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma 

Kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio, LPSHP esitteli Länsi-Pohjan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaa, erityisesti osiot terveyden- ja sairaanhoidon 
sekä ikääntyvien palveluita sekä järjestöyhteistyötä koskien. (liite: diaesitys) 

 
Sairaanhoitopiirin kunnat on velvoitettu tekemään järjestämissuunnitelma. Se on kaiken 
kattava ja kantaa ottava kokonaisuus, jossa on monia toimijoita. Järjestökenttä nähdään 
voimavarana sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa. Kaikkialla näin ei 
ole, vaan järjestämissuunnitelmat on toteutettu sairaanhoitopiirivetoisesti. 

 
Sote-uudistuksessa 1.1.2021 järjestämisvastuu siirtyy maakunnalla ja sairaanhoitopiirit 
lakkaavat, kun syntyy maakunnan liikelaitos. Keskiössä on lähipalveluiden turvaaminen 
yhtenäiseksi palveluketjuksi (integroitu palvelujärjestelmä). Kuntien omana toimintana 
perus-sosiaalihuollon palvelut. Yhteistyökyvykkyyttä tarvitaan, ihmisten saatava palvelut. 

 
Ikäihmisten palveluiden osalta näkökulmana on ”kotona paras”; kotona asuminen ja 
kotona pärjääminen. Verkostossa käytiin keskustelua, onko kotona paras kaikissa 
tapauksissa. 
- Muistisairailla on haasteita, sillä voi kokea myös turvattomuutta kotona. 
- Esille tuotiin, että muutamissa kaupungeissa/kunnissa on kokeiltu ikäihmisten 

asumisen suunnittelua ”kampusmaisesti” ja huomioiden ikääntymisen ja mahdollisten 
sairauksien tuomat rajoitteet. 

- Kodinomaisissa olosuhteissa eläminen on joka tapauksessa tärkeää ja ns. laitoskin on 
kuitenkin ihmisen koti. Pitää olla hyvää asianmukaista tukea tarjolla 
asuinympäristöstä riippumatta. Haasteena on väestön keskittyessä asuntokauppa 
muuttotappioalueilla. Omakotitalot eivät mene halutulla hinnalla kaupaksi, jotta voisi 
muuttaa asumaan ikääntymisen kannalta suotuisampiin asumisen muotoihin ja 
palveluiden ääreen. 

- sopimuksellisuus korostuu: yhteistyöstä pitää sopia sekä nimetä vastuuhenkilöt. 
- Tarvitaan enemmän työntekijöitä koska asiakkaita paljon. Hoitoketjujen rakentaminen 

edellyttää myös työntekijöiden yhteistä tahtoa ja ruohonjuuritason tekemisen 
muuttamista. 

- Potilas/ikäihminen oltava ensin 
- Perhehoito ja ryhmäkodit. Perhehoito ei ole saavuttanut suosiota alueella. 
- Toimiva kotihoito kokeili erilaisia asioita ja turvateknologiaa otetaan käyttöön. 
- Hyvinvointi tulisi ymmärtää laaja-alaisesti ja järjestöjen toimintakenttänä: esim. 

liikunta ja kulttuuri hyvinvoinnin käsitykseen. 
- ”Yhteiset olohuoneet tärkeitä.” Yhteiskehittäminen tavoitteeksi. 
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Kuntoutuksen osalta keskiössä on ennaltaehkäisevä ote. Jokaiseen kuntaan rekrytoidaan 
fysioterapeutteja. Vuonna 2019 on iso asia, miten kuntoutus kohdennetaan yksilöllisesti ja 
tapahtuu matalalla kynnyksellä. Hyvä lihaskunto edesauttaa tasapainossa ja toimii 
ennaltaehkäisevänä tekijänä. Kotisairaala on toiminut Kemin ja Tornion kaupunkialueilla, 
jatkossa tulee toimimaan joka kunnassa jollain periaatteella. 

 
Saattohoito mahdollistetaan kotona, myös palveluasumisessa mahdollista. Palliatiivisen 
hoidon yksikkö puuttuu. On OYS-Ervan kehittämiskohde. Vuoden 2019 aikana 
suunnitelma, nykyistä asiantuntemusta voidaan käyttää sillä volyymilla mitä on. Projekti 
vie noin kolme vuotta. Tällä hetkellä päivitetään alueen saattohoitoketjut. Keskustelua 
mitä mahdollisuuksia järjestöt voivat tarjota: tukea, vertaistukea? Kemissä kolme hoitajaa 
päivittää saattohoitoketjua ja ottavat yhteyden myös yhdistyksiin. 

 
 
 

3. Ajankohtaiset verkoston kuulumiset 
 

Veitsiluodon Eläkkeensaajilla on tänä vuonna teemana Ikäihmisten hyvinvointi ja 
terveys. Viime vuonna teemana oli kulttuuri. Tulossa on liikunnasta ja ravitsemuksesta 
esityksiä muun muassa ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden toimesta. Tärkeänä 
koetaan virkistäytyminen ja omaehtoinen toiminta. Toissa vuonna toteutettiin EA-kurssi. 
Ikäihmisten tapaturmatilastot ovat korkeat. 

 
Kemin kansalliset seniorit viettävät nyt 45-vuotisjuhlavuotta yhtä aikaa Kemin 
kaupungin 150-vuotisjuhlavuoden kanssa. Valtakunnallisena teemana on Seniorit 
nettiajassa. Pyrkimyksenä on madaltaa kynnystä digilaitteiden käyttöön. Kemin 
kansalliset seniorit kokoontuvat kaksi kertaa kuukaudessa keskiviikkoisin Vpk:n tiloissa. 
Kokoontumisten teemat on valittu yhteisten mielenkiinnonkohteiden mukaan: teemoina 
on ollut mm. edunvalvonta, teatteri, liikenne ja lumilinna. 

 
Meri-Lapin AVH-yhdistyksen osalta käynnissä on vertaistukikerhoja Kemissä, 
Keminmaassa ja Torniossa kerran kuukaudessa. Saarenvireessä on vertaistukiryhmä 
vasta sairastuneille, jota toimintaterapeutit vetävät. Kokemustoimijaluentoja pitää Eero 
Knuuti ja on käytettävissä tältä osin yhdistysten tarpeisiin. Viikko 11 on Aivoviikko, jolloin 
neurologisten vammaisjärjestöjen kanssa on luentopäivä. Kirjaston kanssa on Elävä 
kirjasto-projekti. Tavoitteena on myös vähän liikkuville pyörätuolissa oleville järjestää 
liikunnallista toimintaa. 

 
Senioripisteellä on viisi eri osa-aluetta toiminnassaan, joiden sisällöt löytyvät myös 
netistä (www.senioripiste.com). Yhtenä osa-alueena on Kylästä kylään -kiertueet 4- 
5/vuodessa, joiden teemat vaihtelevat. Viimevuoden teemaa aivoterveydestä syvennetään 

http://www.senioripiste.com/
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tänä vuonna. Lisäksi järjesteään ryhmäretkiä, joissa linja-auto kiertää Sattajärveltä 
kaupunkiin, retket ovat omakustanteisia ja kohdentuvat yleensä kulttuurikohteisiin. 
Senioripiste järjestää tapahtumia, joissa sisällön tuottavat seniorit itse. Jokaisella kylällä 
on mahdollisuus ehdottaa tapahtuman sisältöä, tulossa on mm. soppapäivä. Senioripiste 
toteuttaa myös etsivää seniorityötä, jossa mukana on kaksi palkkatuella työllistettyä. 
Etsivän seniorityön sisältöihin kuuluvat mm. seurantapuhelut, joissa pyritään 
tavoittamaan niitä henkilöitä, jotka eivät ole pitkään aikaan osallistuneet toimintoihin tai 
joista muutoin voi olla noussut huolta. Viidentenä toiminta-alueena on omatoimiryhmät. 

 
Tornion alueella toimiva Hopeakirstu on toiminut vuodesta 2016 ja rahoitus on 
huhtikuulle 2019. Toiminta on pitänyt sisällään kiertämistä kylillä ja 
Seniorikahvilatoimintaa, joissa mukana on ollut myös toiveiden mukainen 
asiantuntijaluento eri aihepiireistä. Vakituiset paikat ovat Karungissa, Arpelassa ja 
Suensaaressa. Vapaaehtoiset pitävät kerhoja ja vapaaehtoisia on määrällisesti noin 40 
henkilöä: esimerkiksi Karungissa toimii miesten liikuntaryhmä. Olohuonetoiminta on 
suunnitteilla. Onni-auton mukana on myös kierretty. Keskustelua palveluohjauksen ja 
neuvonnan osalta yhteiskehittämisestä jatkossa järjestöjen palveluohjauksen laajemmasta 
näkökulmasta. 

 
Tornion eläkkeensaajat -yhdistyksellä toimii tiistaisin porinakerho, jossa joka kuukausi 
on vaihtuva teema. Kaksi kertaa vuodessa mukana on fysioterapeutti, joka harrastuttaa 
osallistujia. Lisäksi on teatteria ja retkiä. 

 
4. Seuraava kokous 

Seuraava ikääntyvien järjestöverkoston kokous sovittiin pidettäväksi ke 3.4. klo 10-12 
Majakassa Kemissä (Messi). Syksyn 2019 kokoukset sovitaan tuolloin. Seuraavan 
kokouksen sisältönä on yhdistysten tietoturva ja digitaaliset palvelut sekä Majakan 
järjestöille kehittämän sähköisen alustan järjestötieto.fi -palvelun mahdollisuudet lisätä 
yhdistysten näkyvyyttä alueella. Verkoston kokouksia on mahdollista ja toivottavaa pitää 
myös muualla Länsi-Pohjan alueella, mikäli verkoston järjestöiltä tulee esityksiä 
kokoontumismahdollisuuksia koskien. 

 
5. Kokous päättyi klo 12. 

 
 

Muistion kirjasi Aila Rytkönen Majakka ry 


