Ikäihmisten neuvoston kokous
to 15.10.2020 klo 9:04–10:25
Penttilä-sali, Koulukuja 1, Liperi
Läsnä:
Eläkeliiton Liperin yhdistys ry Tuula Laeslehto, pj
Liperin eläkkeensaajat ry Liisa Timoskainen
Viinijärven eläkkeensaajat ry Kauko Kotkajuuri
Liperin Seniorit ry Antti Multala
Liperin Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry Orvokki Räsänen
Riitta Linkola, sihteeri
Asialista
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:04.
2§ Kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen läsnäolijat ja se, että kokous on päätösvaltainen.
3§ Luustoterveyspäivä pe 16.10.
Koronatilanteen vuoksi Luustoterveyspäivä on peruttu. Luustopäivä
järjestetään kevään 2021 aikana, mikäli koronatilanne sen sallii.
4§ Kuulemistilaisuuden järjestäminen pe 13.11.
Ikäihmisten neuvosto on suunnitellut pidettäväksi kolme
kuulemistilaisuutta, joista ensimmäinen on 13.11.20 ja kaksi muuta
vuoden 2021 kevätkaudella.
Koronatilanteen vuoksi kuulemistilaisuus 13.11. perutaan ja kaikki
kuulemistilaisuudet järjestetään kevätkaudella 2021, mikäli koronatilanne
sen sallii.
5§ Koronatilanne ikäihmisten näkökulmasta

- Liperin ikäihmisten neuvosto toivoo, että Siun soten kasvomaskien
jakelupisteet voidaan järjestää uudestaan myös Viinijärven ja
Ylämyllyn alueelle. Pisteen sijaitseminen vain Liperin kirkonkylällä ei
ole kaikkien vähävaraisten tavoitettavissa iästä riippumatta
- On selvästi huomattavissa, että ikäihmiset välttävät osallistumista
tapahtumiin, joissa on koolla isompi joukko ihmisiä. Esimerkiksi
yhdistysten vuosikokouksissa on ollut tavallista vähemmän
osallistujia tai kokoukset on kokonaan peruttu.
- Influenssarokotteen voi saada veloituksetta, jos on yli 65-vuotias tai
jos on yleistä terveydentilaa alentava pitkäaikaissairaus tai lääkitys.
Muistion liitteenä on Siun soten Karjalaisessa 14.10.20 julkaistu
tiedote asiasta.
- Pohjois-Karjala on tällä hetkellä koronavirusepidemian perustasolla.
Pahin vaihe ennustetaan olevan joulukuussa/vuodenvaihteen
tienoilla. Ajankohtainen tieto ja ohjeistus löytyy esim. Siun soten
verkkosivuilta. Muutokset pahempaan saattavat olla nopeita, joten
kaikkia kehotetaan huolellisuuteen ja varovaisuuteen. Paras
ennaltaehkäisy on kontaktien välttäminen, hyvä käsi- ja
yskimishygienia ja kasvomaskien pitäminen silloin kun turvavälejä ei
voi pitää. Lievästikään oireisena ei pidä osallistua tapahtumiin tai
kokouksiin.
6§ Hyvinvointilautakunnan edustaja ikäihmisten neuvostoon
Hyvinvointilautakunta käsitellyt kokouksessaan 8.10.2020 ikäihmisten
neuvoston aloitetta ikäihmisten neuvoston täydentämistä
hyvinvointilautakunnan edustajalla. Hyvinvointilautakunta esittää
kunnanhallitukselle, että se nimeää ikäihmisten neuvostoon
hyvinvointilautakunnan edustajaksi Anne Jetsosen. Liitteenä ote
hyvinvointilautakunnan pöytäkirjasta §3 8.10.2020
7§ Muut esille tulevat asiat
- Rauha Ylösen haudanhoitosopimus on uusittu ja se jatkuu
31.12.2024 saakka.

- Riitta Lappalainen on kiittänyt puheenjohtajaa ikäihmisten
neuvoston kommenteista laajaan hyvinvointikertomukseen.
- Eläkeläisjärjestöjen yhteistyötä voisi tiivistää esimerkiksi aloitteiden
tekemiseksi ja yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi.
Eläkejärjestöjen yhteen sulautumisesta on aika ajoin keskusteltu.
Yhteistyötä voidaan hyvin tehdä, mutta valtakunnan tasolla ei liene
mahdollista sulauttaa kaikkia järjestöjä yhteen. Yhteisvoimin
voidaan järjestää myös esim. erilaisia tapahtumia tai retkiä, jolloin
ikäihmisten neuvosto voi toimia järjestäjänä.
- Ikäihmisten neuvosto toivoo, että liikuntasalit ja muut kunnan
tarjoamat kokoustilat säilyvät jatkossakin maksuttomina liperiläisille
järjestöille ja muillekin järjestöille, jotka tarjoavat
harrastustoimintaa liperiläisille.
8§ Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 3.12.2020 klo 10.00 Viinimarjassa, os.
Siikoniementie 35, Viinijärvi. Kokouksen jälkeen jouluruokailu.
9§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:25.

