Muistio
Ikäihmisten neuvoston kokous 10.11. Viinijärven Nuokkarilla

paikalla:
Tuula Laeslehto
Kauko Kotkajuuri
Kalevi Leppänen
Tuomo Immonen
Pekka Tuhkanen
Orvokki Räsänen

1) Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tuula Laeslehto avasi kokouksen klo 09.03
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3) Liikenneturvan hanke, Sonja Kortelainen esittelee
- Hankeasiantuntija Sonja Kortelainen esitteli työkuvansa kunnassa ja kertoi
Traficomin ikäihmisten liikenneturvallisuus-hankkesta.

- Kokouksessa nousi esiin useita eri asioita liittyen ikäihmisten
liikkumismahdollisuuksiin ja liikenneturvallisuuteen. Ehdotettiin liukuesteitä ja
liukkautta käsittelevää teemapäivää ja tapahtumaa. Pihaliittymän aura-autojen
tekemät penkereet ovat monelle ikäihmiselle liian työläitä kolata pois. Tulisiko
potkurille jättää talvella hiekoittamaton ura jalkakäytävälle. Juridisesti asia lienee
ongelmallinen. Rollaattorilla ja potkupyörillä kulkemiselle on monia vaikeasti
ylitettäviä kynnyksiä. Ehdotettiin myös esteettömyyskartoitusta, jolla voisi olla
hankkeena mahdollisuus menestyä.
- Hankkeiden koko voi olla maksimissaan 10 000-30 000 €
- Ikäihmisten neuvosto päätti lähteä suunnittelemaan hankesuunnitelmaa ja hakemusta. Näitä operoimaan valtuutettiin Kauko Kotkajuuri, Pekka Tuhkanen, Tuula
Laeslehto Sonja Kortelaisen, Tero Sarkkisen. Tapaaminen ryhmälle sovittiin 22.11. klo
9-11
4) Ikäihmisten neuvoston edustajan valinta liikenneturvallisuustyöryhmään
Kauko Kotkajuuri esitti neuvostoon esitettiin Pekka Tuhkasta. Ehdotusta
kannatettiin yksimielisesti ja kokous päätti valita neuvoston edustajaksi Pekka
Tuhkasen.
Sihteeri Tero Sarkkinen toimittaa tiedon Riitta Lappalaiselle.

5) Ilmoitusasiat (tulleita posteja koskien Ikäihmisiä)
-Kokouksessa esiteltiin Suvanto ry. Mummonmarkanvartijat.fi sivustoa, josta saa apua
ikäihmisiin kohdistuvia rahojen ja omaisuuden huijauksia.
-Toisena esiteltiin Voimaa vanhuuteen -oppimisverkon etätapaaminen

6) Vuoden senioriteko -palkinto, keskustelua ehdokkaista, joista tehdään ehdotus
hyvinvointilautakuntaan
Ikäihmisten neuvosto ehdottaa Vuoden senioriteko -palkinnon saajaksi Liperin
Sydänyhdistys ry:tä. 1972 perustetussa järjestössä on yli 300 jäsentä ja heillä on

toimintaa kaikissa Liperin kolmessa taajamassa sekä Käsämässä. Toiminta on
monipuolista ja ikäihmisiäkin kiinnostavaa. Yhdistyksen toimintaan kuuluu jakaa tietoa
ja järjestää virkistystoimintaa, joista on hyötyä sydämen hyvinvoinnille. Yhdistyksen
järjestämissä suosituissa luennoissa on käyty läpi mm. sydämen ja suoliston
hyvinvointia sekä luentosarja Elämän eläkevuodet. Muuta Sydänyhdistyksen toimintaa
on mm. sydänallasjumpat, kuntosaliryhmä, lentopallokerho, lavatanssiryhmä, jooga,
sydänkahvila, ulkoliikunta, ilmaiset terveysmittaukset (mm.vanhustenviikolla),
teatterimatkat ja yhdessälo.

Lautakunnalle tehtävän esityksen laatii neuvoston sihteeri Tero Sarkkinen ja
tarkistuttaa sen ennen lautakunnalle lähettämistä puheenjohtaja Tuula Laeslehdolle.
Puheenjohtaja edellytti keskustelun salassa pidettäväksi palkinnon julkistamiseen asti.
7) Esko Valtaojan luento 1.12
Tero Sarkkiselta voi tilata linkkejä luentoon tai sitä voi tulla seuraamaan Penttilä-saliin
klo 14-16.
8) Muut esille tulevat asiat
- Puheenjohtaja avasi keskustelun lautakunnalle lähettävistä kuulemistilaisuuden
raporteista. Päätettiin, että joka paikan, missä kuulemistilaisuuksia järjestetään,
lähetetetään oma raporttinsa, jossa on eritelty eri toimijoita koskevia toiminepiteitä.
Puheenjohtaja teroitti kuinka tärkeää on, että neuvoston jäsenten on tärkeää kuulla
ikäihmisten huolet.
- Joulun avaukseen kaivattaisiin hoivakodin pyörätuolilla liikkuvien asukkaiden
osallistumiseen pyörätuolin työntäjiä. Vastuu ja vakuutusasia on selvitettävä. Tuula
Laeslehto selvittää vastuu- ja vakuutusasian.
-Heinäveden vanhusneuvosto ja Liperin vammaisneuvosto ovat toivoneet tapaamista.
Vammaisneuvoston kanssa ikäihmisten neuvosto ehdotti tapaamista yhteisen
kahvittelun merkeissä tapaa

9) Seuraavan kokouksen aika ja paikka
Seuraava kokous järjestetään Konttilanhovissa torstaina 9.12, klo 9.00

10) Leipä-yhteisötaideprojekti, Tero Sarkkinen esittelee
- Kunnan vapaa-aikaohjaaja Tero Sarkkinen esitteli yhteisötaideteos-projektia LEIPÄ,
johon toivotaan osallistuvan liperiläisiä laajalla rintamalla. Teos on kolmiosainen, jotka
yhdessä tulevat muodostamaan kokonaisuuden. Ulkotiloihin suunniteltujen teosten
luomiseen ja toteuttamiseen kaivataan hyvin eri ikäisiä ja erilaisessa elämäntilanteessa
olevia ihmisiä ja järjestöjä. Ehdotettiin, että ikäihmiset voisi koota Viinijärvellä
tehtävään teokseen. Ylämyllyn sijoituspaikaksi toivottiin johonkin Kuopiontien varteen.
11) Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00

