Muistio
Ikäihmisten kokous 24.1.2019 klo 9.00
Kokoushuone Koivula, Varolantie 3, Liperi
Läsnä:
Eläkeliiton Liperin yhdistys ry Tuula Laeslehto, pj
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
Kutsuttuna Sirkka Korhonen
Asialista
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3§ Hyvinvointivastaava-varhaiskasvatuksen johtaja Sirkka Korhonen:
Osallisuus ja ikäihmisten neuvoston vaikuttamismahdollisuudet
Sirkka Korhonen:
-Kunnassa on tehty suunnitelma, miten jatkossa uusien hankkeiden kanssa tehdään
ennakkovaikutusten arviointi (eva) sidosryhmien (esim. ikäihmiset, nuoret, lapset,
esteettömyys jne.) kanssa. Eva on osa kunnan hyvinvointisuunnitelmaa. Sirkka Korhonen
tulee esittelemään asiaa ikäihmisten neuvostolle myöhemmin tänä vuonna.
- Ikäihmiset aktiivisesti mukaan hyvinvointikertomuksen laadintaan. Tarkoituksena saada eriikäisten kuntalaisten hyvinvointi selkeämmin esille hyvinvointikertomuksessa.
- Miten saadaan hyvinvointilautakunnassa enemmän keskustelua ikäihmisten hyvinvointiin
liittyen? Pystyisikö esim. puheenjohtaja olemaan läsnä sellaisessa kokouksessa, jossa
erityisesti käsitellään ikäihmisten asioita? Tällainen kokous merkitään lautakunnan
vuosikelloon. Näin saadaan keskusteluyhteys lautakunnan ja ikäihmisten välille tiiviimmäksi.
- Liperin alakoulun suunnitelmat: Järjestöjen tila on huomioitu suunnitelmissa, tila olisi
varattavissa myös päiväaikaan. Myös luokkatilat käytettävissä koulupäivän jälkeen.
- Liperin yläkoulun suunnitelmat: kirjasto ja nuorisotilaan liittyvät asiat vahvasti esillä
suunnittelussa.
- Liprakan uimahalli: asia vielä käsittelyssä, ylimääräinen lautakunta tulossa asian tiimoilta.
Tuula Laeslehto:
- Uimahallin avautumista odotetaan ikäihmisten puolella todella kovasti.
- Ikäihmisten neuvosto on toteuttanut mm. liikenneluotsitoimintaa, järjestänyt luentoja
(mm. turvallisuusasiat), kulttuuritilaisuuksia, kannustetaan eläkeläisjärjestöjä toimintaan,
kuulemistilaisuudet eripuolilla kuntaan.
Sirkka Korhonen: Kannustetaan yhdistyksiä ja ikäihmisiä aktiivisuteen ja osallisuuteen,

toiveita halutaan kunnassakin kuunnella. Esim. kansalaisopiston kursseista osa jouduttu
perumaan, joten kansalaisopiston puolelle voi esittää toiveita kursseista, jotka kiinnostavat
kuntalaisia.
Tuula Laeslehto: Yksi syy kansalaisopiston kurssilaisten katoon on se, että hinnat ovat
nousseet liian korkeiksi ikäihmisille.
4§ Kuha: taloustilanne ja tapahtumahaku vuodelle 2019
Jatketaan entisellä mallilla, sihteeri avaa haun laittamalla hausta tiedon kulttuuriyhdistyksille
ja someviestinnän kautta.
5§ Liperin seurakunta: Rauha Ylösen haudanhoitosopimus
Haudanhoitosopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun. Jatketaan sopimusta.
6§ Ikäihmisten neuvoston vuonna 2018 tekemien aloitteiden tilanne
- OP kalustehankinnat
- OP kassapalveluiden lisääminen
- Vuoden senioriteon nimeäminen
- Liperin terveyskeskuksen odotustilan sohvien korotus
- Taideteosten siirtäminen pois entiseltä virastotalolta
- Liperin kuntosalien laitteiden uusiminen
Aloitteet on käsitelty ja pyydettyjä toimenpiteitä on joko toteutettu tai otettu suunnittelun
alle. Ainoastaan OP:n kassa-asiointiaikoja ei lisätä.
7§ Kevään vierailupaikkakunta
Ikäihmisten neuvosto tekee tutustumismatkan Varkauden ikäihmisten neuvoston toimintaan
10.5. (tai varalle 29.3.). Vierailun yhteydessä käymme (omakustenteisesti) katsomassa Kaksi
kitaraa teatteriesityksen. Sihteeri varaa liput ja sopii paikallisen ikäihmisten neuvoston
kanssa tapaamisesta.
8§ Riittäkö eläke elämiseen?
Tilaisuus lähetetään suorana internetin kautta 1.2. 2019. Järjestetäänkö Penttilään
mahdollisuus seurata tilaisuutta?
Ei järjestetä yhteistilaisuutta, laitetaan tiedoksi eläkeläisjärjestöille ja tiedotetaan kunnan
somen kautta.
9§ Muut esille tulevat asiat
- Kaupungin teatterissa ei ole Naisen yhdestoista käsky -esitystä, johon oli tarkoitus tehdä
vierailu.
- Järjestetään toukokuussa Liikenneturvan kanssa pyöräilytapahtuma. Asiana sähköpyörät, ,
mahdollisuus kokeilla sähköpyörää, pyörän huolto pyöräilyturvallisuus. Paikkana
Rantamakasiini. Sihteeri on yhteydessä Liikenneturvaan ja Seppo Nissiseen.
- Tuula Pakarinen tekee opinnäytetyön aiheesta ikäihmisten osallisuus ja vaikuttaminen
Liperin kunnassa. Ikäihmisten neuvoston jäsenille ja eläkeläisjärjestöille tulossa kysely asian
tiimoilta.
- Päiväkinotoiminta on saanut kiitosta.
- Aino-elokuva esitettään 31.3. Joensuussa klo 13.00, liput 8 €.
Elokuva kertoo sota-ajasta ja sodan jälkeisestä elämästä, perustuu tositarinoihin.

- Su 14.4. Penttilässä klo 14 Keväisiä säveliä -konserttiin, esiintyjinä Solosten perhe.
Liput 10 €, sis. väliaikakahvit.
- Lauri Sinkkosen esittämä Pitkätukkainen metsänvartija Penttilässä su 10.2.
- Maakuntapäivä järjestetään elokuussa, tapahtumajärjestelyihin voi hakea avustusta 31.3.
mennessä. Lisätietoja maakuntaliitos sivuilta
http://www.pohjois-karjala.fi/-/maakuntapaivan-31-8-2019-suunnittelu-kayntiin
- Omaishoidon myöntämisperusteiden päivittäminen: työryhmän kokous 5.2. klo 12.00
Varolan kokoushuoneessa.
10 § Kevään kokoukset:
14.3. klo 9.00 Kuntokabinetti
23.5. klo 9.00 Kuntokabinetti (16.5. pidettäväksi sovittu kokous pidetään 23.5.)
11§ Kokouksen päättäminen
Pj päätti kokouksen klo 11.00.

