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Meri-Lapin järjestöjen Ikääntyneiden elämänkaariverkoston kokous  MUISTIO 3/2019 
  
 
Aika:  ti 20.8.2019 klo 13-15  
Paikka:  Järjestökeskus Majakka ry, Pohjoisrantakatu 14, 2. krs, Kemi.  
 
 
Läsnä: Yhdistys: Osallistuja: 
 Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry    
x Lapin Muistiyhdistys ry/Lapin muistiluotsi-hanke Sirkku Rauma 
 Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry    
 Meri-Lapin Kunnalliset Eläkeläiset ry    
 Kivirannan Senioritalo ry/ SenioriPiste    
 Simon Eläkeläiset ry    
 Tervolan Eläkeläiset ry  
 Toivola-Luotola Vanhustenkotiyhdistys ry    
 Seurakunta Kemi    
 Seurakunta Tornio    
 Seurakunta Pello    
 Seurakunta Tervola    
 Seurakunta Ylitornio    
 Seurakunta Simo    
 Karungin Palvelukoti ry / Hopeakirstu    
 Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry   
 Kemin Eläkkeensaajat ry    
 Kemin Seudun Ruskat ry    
 Kemin Kansalliset Seniorit ry   
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   
x Napapiiri-Juoksengin kyläyhdistys ry  Telma Hihnala, Maija Huhta 
 Kemin eläkeläiset ry  
 Eläkeliiton Kemin yhdistys ry  
 Veitsiluodon Eläkkeensaajat ry  
 Rytikarin Eläkeläiset ry  
 Kemin seudun kuulo ry  
 Kemin Martat ry   
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 Länsi-Pohjan AVH - yhdistys ry  
 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 Kemin kaupunki Tanja Marjanen-Korkala 
x Kemin kaupunki, Vihreä Kemi-hanke Tarja Sipilä 
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ASIALISTA  
  

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen  
Verkostokoordinaattori avasi kokouksen klo 13. 

 
2. Digitaidot arjen apuna 

Kouluttaja Veijo Kirkinen, Pohjantähti-opisto. Alustus, keskustelua ja kysymyksiä aiheesta. 
 
Kansanopistojen koordinoimaa digikoulutusta. PTO toimii Kemissä Valtakatu 1:ssa. 
Digioppiin voi tulla kuka vain, kurssi pyörii nimellä Digitaidot arjen apuna, koulutusta 
sekä arkeen että työelämään painottuen. Ikähaitari osallistujilla laaja, nuorin 17v., vanhin 
n. 80v. Aktiivimallin täyttävä kurssi. Myös maahanmuuttajille, joilla ei ole kotipaikkaa. 
Kursseilla lähdetään tarvittaessa ihan alkeista, voi tulla omien laitteiden kanssa. 
Teemapäivä suunnitteilla, matalan kynnyksen näkökulmasta. Viikko-ohjelma syksylle 
löytyy piakkoin, jonka rehtori julkaisee. Www-osoite on PTO.fi ja facebookista löytyy myös 
informaatiota. Räätälöityjä kursseja voi tilata esim. yhdistykset. Kurssit ovat maksuttomia 
ja ne voidaan järjestää mihin aikaan vaan. Koulutuspaikan ja muiden resurssien osalta 
tilanne on se, että on hankala lähteä toimipisteestä kouluttamaan muualle ja siten 
jalkautuminen ei onnistu, PTO:lla on myös tarvittava laitteisto. Lähemmäs 10 (6-7) hlöä 
oltava koulutuksia varten. Omia koneita ei tarvitse tuoda. Toistakymmentä konetta löytyy.  
 
Keskustelua yhteiskunnallisista haasteista digiin liittyen. Usein laitteet voivat aluksi olla 
outoja, vastustus ja asenne digiä kohtaan voi olla negatiivinen, ollaan myös monessa 
suhteessa myöhässä, kun palvelut ovat jo siirtyneet verkkoon mutta laitteistojen ja 
sovellusten edellyttämä osaaminen ei ole kulkenut samaa tahtia ja monilla eri ikäisillä on 
haasteita toimia ja hoitaa asioita nopeiden muutosten myötä.  
 
PTO:lla jokaiselle on henkilökohtainen opintosuunnitelma eli edetään sen mukaan, mikä 
kunkin henkilön pohjatieto ja osaaminen on ja mitä tarpeita kullakin on. 
Työpajatoiminnassa kaikille siis löytyy oma paikka. Nuoria voidaan innostaa esim. 
virtuaalitodellisuuteen. Turvallisia ilmaisia ohjelmia löytyy ja niitä opetellaan yhdessä.  
 
PTO tarjoaa apua Digitaidot arjen apuna -teemalla muun muassa seuraaviin asioihin: 
 

• Pankkipalvelut 
• Lippujen osto 
• Virastojen palvelut (Kela, Verovirasto) 
• Sähköposti 
• Sosiaaliset mediat: Facebook, Instagram, Pinterest 
• MS Office työkalut 
• Mobiililaitteet (puhelimet, tabletit, kannettava tietokone): Android, IoS, Windows, 

Mac, Linux 
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Myös erikoistaitoja voi kehittää PTO:n koulutuksissa mm. seuraavissa aiheissa: 
• Mallinnus 3D ja 2D,  
• tulostus 3D,  
• VR-/AR-laitteet,  
• dronet ja vastuullinen lennättäminen,  
• sensorit,  
• apuvälineet älykkääksi,  
• robotiikka ja automaatio: robotti voi auttaa asumaan kotona, olla seurana ja käydä 

keskustelua.  
• Pelipaja: Unity, Blender 

 
 
Jatkotarpeita digikoulutukseen liittyen tuli esille seuraavasti:  

• Esim. Muistipuisto ja muu ajanviete ja viihde voisi auttaa muistin ylläpidossa. 
• Kuvakaappaus.  
• Tietoturva.  
• Kuvakaappaus.  
• 112-sovellus.  
• Chatpot. 

 
Opettajan yhteystiedot ovat veijo.kirkinen(at)pto.fi , häneltä voi pyytää lisätietoa ja tehdä 
varauksia.  
 
Keskustelua käytiin myös robotiikkaan ja digitalisaation liittyvästä etiikasta ja robottien 
mahdollisuuksista sekä rajoitteista inhimillistä hoivaa koskien. Esillä oli myös 
moniammatillinen arviointi, jossa kokonaisvaltaisesti tulisi huomioida ja keskustella 
ikääntyneen tilanne. Ennaltaehkäisevien palveluiden huomiointi. Laitteiden hankinta voi 
monella olla kustannuskysymyskin, päivitykset vaativat usein uudempien laitteiden 
hankintaa säännöllisesti, eli vanhoilla laitteilla ei pysty hoitamaan asioita, vaikka ne 
periaatteessa olisivat edelleen toimintakuntoisia. Esillä oli 3D:n mahdollisuudet esimerkiksi 
apuvälineiden korjaamisen näkökulmasta. 3D tulostinten lähtökustannukset ovat noin 150 
eurosta ylöspäin. Eri ikäisissä on eri taidot omaavia, ikääntyneet eivät yhtenäinen ryhmä 
taitojen ja mahdollisuuksien osalta.  
 

 
3. Ajankohtaiset verkoston kuulumiset  

 
Hyvinvointikoordinaattorin terveiset Torniosta: Tornion kaupungin 
hyvinvointityöryhmässä on keskusteltu hyvinvoinnin painopistealueista myös ikääntyvien 
osalta.  
Juoksengissa on ollut virkeä ja toiminnallinen kesä, tapahtumia paljon. Sup-laudat saaneet 
nuoret liikkeelle tapahtumiin osallistumaan. Arctic swim ja Tukkilaiskilpailut muun 
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muassa keränneet kansainvälistä huomiota ja osallistujia. Kaksi vuotta digitaitoja opeteltu. 
Niissä mukana myös sosiaalinen ja terapeuttinen elementti.  
 
Tornion Eläkkeensaajat: Vanhustenviikon pääohjelma suunnitteilla paraikaa Torniossa. 
10.9. kerhot jatkuvat. Soveltava liikunta Putaan hallilla, erityisliikunta huomioitu hyvin. 
Samat ihmiset aktiivisia yhdistyksissä. Yhdistystoiminnan vastuutehtävät ovat menneet 
vaativammiksi.  
 
Muistiyhdistyksessä tulossa Muistiviikko (vk 38), jonka osalta suunnitteilla tapahtumat 
sitä koskien. Muistikummituokiot. Muistiasiantuntija Taina Semi tulossa luennoimaan. 
Muistitanssit tulossa Tornioon yhteistyössä Muistiluotsin, Omaishoitajien ja Meri-Lapin 
Muistiyhdistyksen kanssa.  
 
Kemikammarin senioripalvelupisteen puitteissa Seniorimessut yhtenä työsarkana, jossa 
Varaudu vanhuuteen -teema, johon liittyen erilaisia työstettäviä osa-alueita. 
Kehittämisiltapäiviä luvassa, selvitetään niissä mitä aiheita kävijöiltä nousee. 10.10. 
tapahtuman paikkana Kemin Kulttuurikeskus. Vapaa pääsy messuille.  
 
Vihreä Kemi hanke jatkuu ja on osoittanut tarpeellisuutensa. Verkostoiduttu usean eri 
toimijatahon kanssa. Tarja Sipilää voi edelleen kontaktoida asiassa. 
 
 

4. Muut esille tulevat asiat 
Verkostokoordinaattori tiedusteli ikääntyvien verkoston facebook -ryhmän 
lanseeraamista yhteisen tiedottamisen kanavaksi, johon voi liittyä vapaasti. Asiaa ei 
käsitelty kokouksessa tarkemmin, koska ei koettu akuuttina tarpeena facebookia 
tiedottamisen kanavaksi. Sähköpostilla tiedottaminen kokouksista jatkuu. Myös 
Järjestötieto.fi palvelussa muistiot saatavilla ja muuta informaatiota Meri-Lapin 
järjestöverkostoista. 
 

5. Syksyn 2019 kokousajankohdat:  
 

Ke 23.10. klo 13-15, Järjestökeskus Majakka. Aiheena yhdistysten ja kuntien 
kumppanuus, palvelutuotanto ja järjestölähtöinen toiminta ikääntyvien yhdistysten 
näkökulmasta. Mukana Kemin kaupungista palvelujohtaja Riitta Nahkiaisoja (vanhus- ja 
vammaispalvelut).  
 

6. Kokouksen päättäminen  
 

Kokous päättyi klo 14:55. 
 
 
Muistion kirjasi Aila Rytkönen 


