Ikäihmisten neuvosto
to 15.4.2021 klo 9.00–11.15
Penttilä-sali, Koulukuja 1, Liperi
Läsnä:
Eläkeliiton Liperin yhdistys ry Tuula Laeslehto, pj
Eläkeliiton Viinijärven yhdistys ry Kalevi Leppänen
Liperin Eläkkeensaajat ry Liisa Timoskainen
Viinijärven Eläkkeensaajat ry Kauko Kotkajuuri
Pohjois-Karjalan Seniorit ry Antti Multala
Liperin Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry Orvokki Räsänen
Liperin kunta /valtuusto Tuula Pakarinen, klo 9.15 alkaen
Liperin hyvinvointilautakunta Anne Jetsonen
Riitta Linkola, sihteeri
Etäyhteydellä Niina Kiiski §1-§3

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
2§ Kokouksen läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen läsnäolijat ja se, että kokous on sekä laillinen että päätösvaltainen.
3§ Niina Kiiski kertoo Liperin laajasta hyvinvointikertomuksesta
Niina Kiiski oli mukana teamisin kautta kokouksen pykälät 1–3. Hän esitteli Liperin laajan
hyvinvointisuunnitelman, joka sisältää sekä katsauksen kuntalaisten hyvinvoinnin tilaan ja
suunnitelman siitä, miten hyvinvointia edistetään tulevina vuosina. Ikäihmisten neuvosto on
ollut omalta osaltaan kuultavana laajaa hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa
(keskustelutilaisuus 18.8.2020 ja ikäihmisten neuvoston kokouksessa asiaa on käsitelty
28.9.2020).

Laaja hyvinvointikertomus 2021–2024 on luettavissa
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/liperi/kokous/2021151-8-8461.PDF
4§ Levähdyspenkit kulkureittien varrelle
Aika ajoin nousee keskusteluun tarve levähdyspenkeistä kulkureittien varrelle. Ikäihmisten
neuvosto keskusteli siitä, että levähdyspenkit kulkureittien varrella kannustaisi ikäihmisiä
kävelemään ja hoitamaan siten kuntoaan. Levähdyspenkkejä voisi olla erityisesti
päivittäisasiointiin käytettyjen reittien varrella. Kaikilla linja-autopysäkeillä olevat penkit
olisivat sekä linja-autoa odottavien että asiointimatkoilla kulkevien hyödyksi.
Ikäihmisten neuvosto päätti, että käännytään asiassa elinympäristöpalveluiden puoleen ja
kysytään mahdollisuutta penkkien saamiseksi linja-autopysäkeille.
5§ Kukkapenkkien laittaminen
Kalevi Leppänen on tehnyt suunnitelman kukkapenkkien/istutuslavojen valmistamisesta.
Materiaalit hankitaan yhdessä ikäihmisten neuvoston sihteerin kanssa ja lavat valmistetaan
Kalevi Leppäsen verstaalla. Kukkalavat / istutuslaatikot viedään Penttilän pihaan ja Neliapilaan
to 20.5. Sihteeri on asiasta yhteydessä ko. paikkoihin ja ostaa myös tarvittavat mullat ja
taimet/siemenet Penttilänpihan ja Neliapilan asukkaiden toiveiden mukaan.
6§ Liperin kunnan Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan liittyvä keskustelu 22.4.
Sanna Härkönen tulee tapaamaan Ikäihmisten neuvostoa to 22.4., jolloin keskustellaan Liperin
kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan liittyvistä asioista ikäihmisten näkökulmasta.
Tapaaminen on Penttilä-salissa klo 9.00.
Liperin kunnan verkkosivuilla on kysely mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan liittyen.
Kyselyyn voi vastata 30.4. saakka. Kysely löytyy osoitteesta: https://www.liperi.fi/-/vastaakyselyyn-ja-vaikuta-kunnan-mielenterveys-ja-paihdesuunnitelmaan
7§ Tiedoksi
- Ikääntyvien yliopiston luento 5.5.: Eero Huovinen, Millainen on hyvä ihminen. Luentoa voi
seurata Penttilä-salissa, paikkavaraus Riitta Linkolalle, tai kotikoneelta, jolloin luennon
seuraamiseen tarvittavan linkin voi tilata Riitta Linkolalta.
- Utran teatterin Anoppi-esitys 28.7. klo 15.00. Ilmoittautumiset Riitta Linkolalle
- Liprakan uimahallilippuihin/kortille ladattuihin uintikertoihin on tehty muutos niin, että
ostetut liput ovat voimassa 5 vuotta ostohetkestä. Myös aiemmin ostetut käyttämättömät
liput ja uintikerrat, jotka ovat menneet vanhoiksi, on palautettu käyttöön.

8§ Muut esille tulevat asiat
Liperin kunnalla on mahdollisuus hakea valtiokonttorilta Matti Korhosen kuolinpesän
omaisuutta. Kunnan hallitus käsittelee asiaa 19. huhtikuuta. Kunnanhallitukselle tehdyn
esityksen mukaan kuolinpesän omaisuus käytetään ikäihmisten hyvinvointipalveluiden
vahvistamiseen.
9§ Seuraava kokous
22.4. klo 9.00 keskustelutilaisuus Penttilä-salissa
3.6. toimikauden päätöskokous ja ruokailu.
10§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.

