Ikäihmisten neuvoston kokous
to 30.1.2020 klo 9.00-11.40 Kunto-kabinetti, Liperin terveyskeskus, 2. krs

Läsnä:
Eläkeliiton Liperin yhdistys ry Tuula Laeslehto, pj
Eläkeliiton Viinijärven yhdistys ry Kalevi Leppänen, §1- §6
Liperin eläkkeensaajat ry Liisa Timoskainen
Viinijärven eläkkeensaajat ry Kauko Kotkajuuri
Liperin Seniorit ry Antti Multala
Liperin Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry Orvokki Räsänen
Liperin kunta /valtuusto Tuula Pakarinen
Riitta Linkola, sihteeri
Vieraana Hyvinvointijohtaja Riitta Lappalainen

Asialista
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00
2§ Kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen läsnäolijat ja se, että kokous on päätösvaltainen.
3§ Hyvinvointijohtaja Riitta Lappalaisen vierailu
Hyvinvointijohtaja Riitta Lappalainen esittäytyi ikäihmisten neuvostolle. Kevät 2020 on hänelle
tutustumisaikaa hyvinvoinnin laajaan kenttään, vaikka monet osa-alueet ovatkin jo entuudestaan tuttuja.
Tulevaisuudessa tavoitteena voisi olla ikäpoliittisen suunnitelman laatiminen Liperiin. Suunnitelma voisi olla
valtuustokauden mittainen. Toiminta käynnistetään ikäihmisten neuvostossa 11.3. klo 10-12
Kuntokabinetissa.
Ikäpoliittisen suunnitelmaan tulevat asiat tulee olla konkreettisia ja talousarvioon sisällytettäviä.
Suunnitelman työstäminen on iso asia, tavoitteen suunnitelman valmistumiseksi voisi asettaa vuoden 2021
kevääseen. Tuula Laeslehto on yhteydessä asiasta Eija Rieppoon ja Leena Laaniseen ja tiedustelee, onko
SiunSoten suunnitelmissa tehdä maakunnan laajuinen ikäpoliittinen suunnitelma. Liperin asioihin keskittyvä
suunnitelma tulisi kuitenkin tehdä liperiläisen näkökulman esille saamiseksi. Raisio, Hollola ja Salo – ainakin
näissä kunnissa ikäpoliittinen ohjelma on olemassa, näihin voi tutustua. Tuula Pakarisen opinnäytetyö liittyy
ikäihmisten osallisuuden vahvistamiseen, opinnäytetyö tukee hyvin Liperin ikäpoliittisen suunnitelman
laatimista. Ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi tulisi olla ikäpoliittisen suunnitelman ytimessä.
Siun soten paikallinen neuvottelukunta kokoontuu 6 krt/vuosi. Se on foorumi, jossa ikäihmisten terveiset
voidaan viedä eteenpäin.
Hyvinvointikeskuksen tupaan tulijaiset 14.2. Keskustiellä (ent. OP:n tila).
Ehdotus hyvinvointilautakunnan ja ikäihmisten neuvoston keskusteluyhteyden lisäämiseksi: Voisiko yhden
lautakunnan edustajan nimetä ikäihmisten neuvoston jäseneksi tai ”kummiksi”?

4§ Talous / Rauha Ylösen kuolinpesän varojen käyttösuunnitelma
Vuonna 2020 uusitaan Rauha Ylösen haudanhoitosopimus viideksi vuodeksi.
Kuha-hanke 400 €/ palvelutalo
Arto Pippurin yhteislaulutilaisuudet
Hyvinvointipäivän kahvitus
Keväällä toteutettava kiitoskahvitilaisuus vapaaehtoistoimijoille.
Kesän virkistysretki
Mahdollinen vierailu syksyllä
Vanhusten viikko
Tilierittely muistion liitteenä
5§ Kuha-hankkeen 2020 käynnistäminen
Kuha-toimintaa jatketaan, käytettävissä olevaa summa/palvelutalo on 400 €.
Sihteeri käynnistää Kuha-toimijoiden haun aiempien vuosien mallin mukaan.
6§ Arto Pippurin yhteislaulutilaisuudet
ti 18.2. Viinijärven Vinkkari klo 11 Kauko Kotkajuuri paikalla ja klo 13 Ylämyllyn monitoimitalo Tuula
Laeslehto paikalla
to 20.2. Konttilanhovi klo 13.30 Orvokki Räsänen paikalla
7§ Hyvinvointipäivä – Asiaa luustoterveydestä
Ajankohta: Penttilä-salissa joko 17.4 tai 24.4.20 klo 12.00 (kahvitus klo 11.30-12.00, sali on varattu)
klo 12.00 aloitus Tuula Laeslehto ja Tuula Hanikka
klo 12.05 Hyvinvointijohtaja Riitta Lappalainen
klo 12.10 lääkärin luento ja yleisön kyselymahdollisuus (Tuula Laeslehto kysyy, ei varmistunut vielä)
klo 13.10 Liperin esikoulun lapset esittävät ohjelmaa (Riitta kysyy, ei varmistunut vielä)
klo 13.20 Kokemusasiantuntijan puheenvuoro (Hennariikka kysyy)
klo 13.45-14 lopetus, Riitta ja Hennariikka
Kahvituskulut puolitetaan ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston kesken.
Kutsutaan tilaisuuteen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton eläkeläisneuvottelukunta. Antti kysyy osoitteet.
Onko muita kutsuttavia? Vammaispuolen maakunnallinen elin?
8§ Liperi-Seuran elokuvien esittäminen
Järjestään yksi esitys kevään aikana Konttilanhovissa, sihteeri sopii esityspäivän Satu Melkon kanssa.
Syksyllä esitykset vanhusten viikolla Ylämyllyllä ja Viinijärvellä.
9§ Kevään muu ohjelma
Maaliskuun kokoukseen kutsutaan vieraaksi uusi vapaa-aikapäällikkö Anu Koistinen
Maaliskuun kokouksessa Antti Multala kertoo hankkeesta, joka liittyy maakunnalliseen julkiseen
liikenteeseen.
Toukokuun kokouksessa Helvi Leinonen esittelee Maaseudun tukihenkilöverkkoa
10§ Tiedoksi:
Sosionomiopiskelija Assi Lavikainen aloittaa helmikuussa ikäihmisten ryhmänohjaustuokiot 1 krt / viikko
Ylämyllyllä
11§ Muutoksia Liperin terveyskeskuksen vastaanotossa
Lääkäriin pääseminen on päällimmäinen huoli ikäihmisillä. Liperin terveyskeskuksessa on aloittanut lääkäri,
jolla ei ole asiakasaikoja, vaan tehtävänä on toimia asiantuntijalääkärinä terveyskeskuksen arjessa.
Nykyisin voi käydä lähikuntien terveyskeskuksissa, jos Liperissä ei ole vapaita aikoja, mutta asiakas itse
soittaa näiden paikkojen ajanvaraukseen, oma terveyskeskus ei välitä aikoja toisiin terveyskeskuksiin.

12§ Muut esille tulevat asiat
- Käytiin läpi vuoden 2019 toimintakertomus. Toimintakertomus on liitteenä.
- Digituki-keskustelutilaisuus 27.2. klo 9-11 Liperin Myllyn Myllypuodilla.
- Tarjous Utran Uuden teatterin kesän näytökseen.
- 2 nuorta työllistyy kesällä Konttilanhoviin SPR:n kautta.
- Bussikatos puuttuu Liperin torin linja-autopysäkille, kuntalaisaloite on menossa
elinympäristölautakunnalle.
- Esiintymistarjous on saapunut Pasi Tikalta osuuskunta Mekastamolta.
- Yleisövessa puuttuu kylältä, tämä on koettu ongelmaksi. Olisiko Liperiin saatavissa tapahtumien
yhteydessä käytössä oleva bajamaja?
13§ Seuraava kokous
Seuraava kokous to 5.3. klo 9.00 Kuntokabinetissa.
14§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40

