Muistio
Ikäihmisten neuvoston kokous 23.5.2019
klo 9.00 Kunto-kabinetti, Käsämäntie 111, Liperin Terveyskeskus, 2 krs
Läsnä:
Liperin Seniorit ry Antti Multala, pj.
Eläkeliiton Liperin yhdistys ry Aulis Lappalainen
Eläkeliiton Viinijärven yhdistys ry Kalevi Leppänen
Liperin eläkkeensaajat ry Sirpa Sahlman
Viinijärven eläkkeensaajat ry Kauko Kotkajuuri
Liperin Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry Orvokki Räsänen
Liperin kunta /valtuusto Tuula Pakarinen
Riitta Linkola, sihteeri
Elinympäristöpalvelut Tommi Hirvonen (§1-§4)
Vierailijat: Larissa Potkonen ja Tiina Vauhkonen, Tuu mukkaan! -hanke (§1-§3)
Asialista
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.57
2§ Todetaan läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin läsnäolijat ja se, että kokous on päätösvaltainen.
3§ Larissa Potkonen ja Tiina Vauhkonen kertovat Tuu mukkaan! -hankkeesta
Tuu mukkaan! -hanke on Perheidenpaikka ry:n ja Välke ry:n yhteishanke, joka toteutetaan Outokummun,
Polvijärven, Liperin ja Heinäveden alueella vuosina 2018 – 2021.
Hankkeessa luodaan sosiaalisia tukiverkostoja ja vertaistoimintaa alle kouluikäisten lasten perheille.
Hankkeessa on mukana myös vapaaehtoisia mummi- ja ukkitoiminnasta innostuneita aikuisia.
Mummi ja ukki toiminta
Mummi- ja ukkitoiminta yhdistää isovanhempaa kaipaavan perheen ja aikuisen vapaaehtoisen. Palvelu
mahdollistaa sukupolvien välisen vuorovaikutuksen, välittömän ja kiireettömän kohtaamisen arjessa.
Tapaamisia voidaan sopia fyysisesti sekä videovälitteisesti. Tarkoitettu perheille, joilla ei ole
isovanhempia ja ikäihmisille, jotka haluavat kontakteja lapsiperheisiin. Hankeen puitteissa järjestetään
perhepareja tai ikäihmiset voivat tulla mukaan avoimeen toimintaan.
Toiminta ei sido säännölliseen toimintaan, vaan perustuu yhteisin sopimuksiin.
Avoimissa tapahtumissa on usein vieraita, jotka kertovat jostakin ajankohtaisesta asiasta. Puheenvuorot
videoidaan ja niitä voi seurata esim. puhelimen välityksellä. Videot katsottavissa myös you tubessa.
Vertaisryhmätoiminta käynnistyy Ylämyllyn kodalla, Viljatie 1. syksyllä 2019.
4§ Tommi Hirvosen terveiset elinvoimapalveluiden puolelta
- Isoimpina hankkeina tällä hetkellä koulusuunnitelmat. Yläkoulu rakennetaan ensin, 2020 syksyllä
oppilaat siirtyvät sinne, Liperin alakoulu rakennetaan sen jälkeen. Tavoitteena se, että kesäkuun
valtuustossa hyväksytään yläkoulun luonnokset. Alakoulun suunnitelmat etenevät myös.
- Ylämyllyntie: Tien kunnostaminen on Ely-keskuksen hanke, kaavatie siirtyy kunnan omistukseen,
kun tieremontti on valmis, arviolta juhannuksen jälkeen. Mm. reunakivien korkeus on liian suuri.
Myös suojateiden ylityksissä vielä liian suuria nousuja.
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Maankäyttöasiat: uusien asuntoalueiden suunnittelu kuntastrategian mukaisesti, eli tavoitteena
kunnan asukasmäärän lisääntyminen. Esim. Honkalampikeskuksen takana olevia metsäalueita
ostettu kunnalle, uusi kaavoitus tulossa ko. alueelle. Kimmo Kymäläinen toimii nyt
maankäyttöpäällikkönä.
Puistot: raivataan työllisyysyksikön kanssa yhteistyössä kunnan puistoalueita jokaisessa taajamassa.
Mm. Kuusikkolan alueen raivaamisesta tullut kiitosta.
Matonpesupaikat on nyt avattu.
Ylämyllyn kirjasto muuttaa valmistuvan yläkoulun yhteyteen
Ylämyllyn alueen jalkapallohalli: Kunta saanut avustusta pohjien tekemiseen. Työ aloitettiin ja sen
jälkeen yhdistyksen vetämä jalkapallohallihanke peruttiin. Avustus saadaan käyttää
hiekkatekonurmen rakentamiseen alueelle. Jatkossa alueen kehittäminen lähiliikuntapaikaksi
asukkaiden toiveiden mukaan.
Kuntalaisilta on tullut toive Sirppitien kunnostamisesta. Toive välitettiin kirjallisena Tommi
Hirvoselle.

5§ Tulevat tapahtumat
Sähköavusteisten polkupyörien kokeilu- ja testaustilaisuus ma 27.5. klo 11-13 Rantamakasiinilla
Teatteriretki Utran Uuteen teatteriin 24.7.
6§ Vierailu Varkauteen 26.9.
Varkauden vanhusneuvosto on kutsunut Liperin ikäihmisten neuvoston vieraakseen syyskuussa.
Ohjelmassa alustavasti tutustuminen Käpykankaan palvelukeskukseen, lounas ja yhteisistä asioista
keskustelu. Varkaudessa ohjelma alkaa klo 11, kulku muutamalla henkilöautolla.
7§ THL:n terveyden edistämisen määrärahan haku 14.6. mennessä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta voi hakea määrärahaa mm. kulttuurilla hyvinvointia -teeman
mukaisiin hankkeisiin. Aiempina vuosina hyväksytyt hankkeet ovat olleet suuruusluokaltaan 170.000 –
380.000, näin suuren hankeen läpiviemiseen ikäihmisten neuvostolla ei ole mahdollisuuksia. Sovittiin,
että katsotaan, jos jatkossa voidaan hakea laajemmalla yhteistyöllä.
8§ Ke 29.5. Ylämyllyntien tarkastus yhdessä vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston kanssa
Antti Multala, Aulis Lappalainen, Kalevi Leppänen kiinnostuneita, kellonaika ilmoitetaan kaikille.
9§ Saapunut posti
Arvokas vanhuus -kirjasta on tullut esittely- ja tilauskirje ikäihmisten neuvostolle. Ryhmätilausta ei tehdä,
mutta ehdotetaan kirjan hankkimista kirjastoon.
10§ Muut esille tulevat asiat
Sosiaali- ja potilasasiamies on tehnyt vuoden 2018 selvityksen ikääntyneiden palveluista. Selvitys
löytyy kunnanhallituksen 20.5.2019 pöytäkirjan liitteenä. Selvitys koskee koko Sote-aluetta.
Selvityksessä ikääntyneiden palveluiden kohdalla todetaan, että Ikääntyneiden palveluiden
yhteydenotoista suurin osa liittyi palveluasumisessa tai tehostetussa palveluasumisessa olevien iäkkäiden
hoivan, hoidon ja asumisen toteuttamisessa havaittuihin epäkohtiin, esimerkiksi:
- ikääntyneiden palvelutarpeisiin nähden riittämätön hoito ja huolenpito kuten puutteet hygienian
hoidossa ja vaatehuollossa
- liian vähäinen henkilökunnan määrä
- kohtuuttoman suuriksi nousevat asiakasmaksut
- asukkaan vähäinen/olematon mahdollisuus päästä ulkoilemaan
- epäasialliseksi ja töykeäksi koettu kohtelu.

11§ Seuraava kokous
Seuraava kokous 12.9. klo 9.00 Kuntokabinetissa
12§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20.

