Ikäihmisten neuvoston kokous
to 3.12.2020 klo 10.17–11.59 Viinimarja, Siikoniementie 35. Viinijärvi
Läsnä:
Eläkeliiton Liperin yhdistys ry Tuula Laeslehto, puheenjohtaja
Eläkeliiton Viinijärven yhdistys ry Kalevi Leppänen
Liperin eläkkeensaajat ry Liisa Timoskainen
Viinijärven eläkkeensaajat ry Kauko Kotkajuuri
Liperin Seniorit ry Katriina Tuhkanen
Liperin Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry Orvokki Räsänen
Liperin kunta /valtuusto Tuula Pakarinen
Hyvinvointilautakunta Anne Jetsonen
Jouni Pekonen / Elinympäristöpalvelut
Riitta Linkola, sihteeri
Asialista:
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.17
2§ Kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.
3§ Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi
vanhusasiavaltuutetusta
Ikäihmisten neuvosto on keskustellut aiemmissa kokouksissaan vanhusasiamiehen viran
perustamisesta, ja ikäihmisten neuvoston jäsenten on ollut mahdollista allekirjoittaa aloite
vanhusasiamiehen viran perustamiseksi. Liperin kuntaan on saapunut lausuntopyyntö
luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta. Ikäihmisten
neuvosto kirjaa lausuntonaan seuraavaa:

Voidaanko esityksellä näkemyksenne mukaan parantaa ikääntyneiden asemaa ja edistää
ikääntyneiden oikeuksia? Liperin ikäihmisten neuvosto on sitä mieltä, että vanhusasiamiehen
viran perustaminen lisää ja edistää ikääntyneiden asemaa ja oikeuksia Suomessa
Onko teillä huomioita koskien valtuutetulle säädettäviä tehtäviä? Liperin ikäihmisten neuvosto
pitää tärkeänä, että vanhusasiavaltuutettu nostaa esille ja keskusteluun sosiaalisia, henkisiä,
fyysisiä ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia. Hänen tulee edistää tiedonkulkua kentän ja
päättäjien välillä.
Muut huomiot esitysluonnoksesta. Liperin ikäihmisten neuvosto pitää tärkeänä sitä, että
vuosittainen raportointi nostaa esille ja keskusteluun ikäihmisten elämänpiiriin liittyviä asioita.
Hallintopäällikkö Terttu Sarkkinen kirjaa ikäihmisten neuvoston lausunnon lausuntopalvelu.fi:n
kautta 15.12.2020 mennessä.
4§ Ikäihmisten neuvoston jäsenyyden muuttaminen 2+2 vuotiskaudeksi
Ikäihmisten neuvoston toimikausi on nelivuotinen ja seuraa kunnanvaltuuston toimikautta.
Ikäihmisten neuvoston kokouksissa on keskusteltu toimintasäännön muuttamista niin, että
neuvoston toimintakausi olisi 2 vuotinen ja siihen liittyisi 2 vuoden optio. Kuntalaki ei
kuitenkaan tunne tällaista optiomenettelyä, vaan kaksivuotisen toimintakauden jälkeen
eläkeläisjärjestöjen tulee esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäviksi uudet ikäihmisten
neuvoston jäsenet ja heille varajäsenet.
Liperin ikäihmisten neuvosto jatkaa nelivuotisen toimintakauden periaatteella ja mikäli joku
valituista jäsenistä ei pysty osallistumaan ikäihmisten neuvoston toimintaa koko
toimintakautta, hänen varamiehensä jatkaa varsinaisena jäsenenä ja taustajärjestö valitsee
uuden varajäsenen.
5§ Vuoden senioriteon nimeäminen
Vuosi 2020 on ollut koronapandemian takia hyvin poikkeuksellinen ja lähes kaikki toiminta on
ollut pysähdyksissä. Vuoden senioriteon nimeämiseksi käytiin keskustelu ja tehtiin valinta,
mutta valinta julkaistaan vasta vuoden 2021 ensimmäisen kunnanvaltuuston kokouksen
jälkeen. Tuossa valtuuston kokouksessa palkitaan muiden palkittavien ohella myös vuoden
senioriteko.
6§ Kuha-hanke: Jatketaan toteutumattomien virkistystuokioiden toteuttamisaikaa 31.5.2021
saakka
Koronapandemian takia tälle vuodelle valittuja Kuha-hankkeen virkistystapahtumia ei ole voitu
toteuttaa suunnitellusti muutamaa tapahtumaa lukuun ottamatta. Ikäihmisten neuvosto teki
päätöksen, että vuonna 2020 tehtyjä Kuha-sopimuksia jatketaan automaattisesti ensivuoden
loppuun asti, eli 31.12.2021.

7§ Ympäristöministeriön turvalliseen asumiseen liittyvä hanke
Valtakunnallinen 1,5–2 vuotta kestävä 10 kunnan pilottihanke, johon Liperi on lähtenyt
mukaan.
Liperin hanketyöryhmässä ovat
-

Pellervo Hämäläinen
Jouni Pekonen
Arja Piironen
Leena Laaninen
Tuula Laeslehto ikäihmisten neuvoston edustajana

Hankkeessa tutkitaan ikääntyvien asumiseen liittyviä asioita, tarkoituksena on saada
ikääntymisen tuomat muutokset ja tarpeet kunnan asumissuunnitteluun. Tavoitteena on tukea
ikääntyneiden asumistarpeita ja niiden ennakointia, sillä ikääntyneiden määrä on kasvussa.
Hankkeessa selvitetään asumisen nykytila, tunnistetaan haasteet, laaditaan skenaariot
tulevasta asumisrakentamisesta.
Tietoa ikääntyvien asumisen tarpeista kerätään mm. kyselyin ja työpajatoiminnalla.
Tarkoituksena on omien tarpeiden ja haasteiden tunnistaminen, selvittää kunnan lähtötilanne
ja kehittää asumismuotoja eri asiantuntijoiden kanssa.
Hankkeessa kootaan laaja tietopaketti, jonka turvin voidaan suunnitella ikäihmisten
palvelutarvetta niin asumisen kuin muidenkin palvelujen suhteen.
Keskustelussa tuotiin esille, että on tärkeätä, että
-

ikäihmisten palveluasuminen on taajamien lähellä (palvelut, yhteisöllisyys).
ikääntyvien asumisessa on tärkeää, että on esim. senioritalo, jonne voi muuttaa, kun ei
enää jaksa yksin hoitaa kotia, mutta ei vielä tarvetta terveyskeskuspalveluille /
tehostetulle palvelutaloasumiselle.
kaikessa rakentamisessa olisi huomioitava liikkuminen esteettömyys ja valaistus.

Ikäihmisten neuvoston jäsenille tehtäväksi: Vuoden 2021 alkupuolella tulee kerätä
kommentteja omilta taustajärjestöiltä siitä, millaisia ajatuksia on oman elämään liittyen siinä
tilanteessa, kun ei enää jaksa asua nykyisessä asumismuodossa.
8§ Vuoden 2021 toimintasuunnitelma
Lähes kaikki vuodelle 2020 suunnitellut tapahtumat on jouduttu perumaan:
kuulemistilaisuudet, luustoterveyspäivä, teatteriretki, vapaaehtoisten palkitsemistilaisuus,

KUHA-hankkeen tilaisuudet ja elokuvaesitykset palvelutaloilla. Siirretään tapahtumia
kevätkaudelle, mutta ei sovita päivämääriä. Terveys edellä mennään, seurataan tilannetta.
Tämän ikäihmisten neuvoston toimikausi päättyy 31.5.2021. Vuoden 2021 kokouspäiviksi
sovittiin:
-

to 28.1. klo 9.00 Penttilä-Sali
to 11.3. klo 9.00 Penttilä-Sali
to 15.4. klo 9.00 Penttilä-Sali
Toukokuussa järjestään kevätretki
Mahdollisesti päätöskokous vielä toukokuussa

9§ Muut esille tulevat asiat
-

Tuula Laeslehto on kiittänyt valtuuston kokouksessa Liperin vammaisneuvostoa heidän
laatimastaan Liperin vammaispoliittisen ohjelman laatimisesta.
Keskusteltiin ikäpoliittisen ohjelman laatimisesta Liperissä ja käytiin läpi 5.3. ja 11.3.
kokouksissa asiasta käyty keskustelu. Liperin ikäihmisten neuvosto esittää laajan
moniammatillisen työryhmän perustamista Liperin ikäpoliittisen ohjelman laatimiseksi.

10§ Seuraava kokous
Seuraava kokous on 28.1. klo 9.00 Penttilä-salissa.
11§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.59.

