Ikäihmisten neuvoston kokous
to 31.10.2019 klo 9.00 Kunto-kabinetti, Liperin terveyskeskus, 2. krs

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 Seniorit ry Antti Multala
Liperin Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry Orvokki Räsänen
Siun sote, Satu Melkko
Riitta Linkola, sihteeri

Kokousmuistio
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
2§ Todetaan läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin läsnäolijat ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3§ Natalia Loundsheva toteuttaa teatterin keinoin uudenlaisia virkistystuokioita palvelutaloilla
Sihteeri kertoi Natalian työllistymisestä ja ryhmistä, joita hän vetää palvelutaloilla ja päiväkodeissa.
Esim. Konttilanhovissa kokoontuva ryhmä on nimeltään Senioriteatteri. Natalia on töissä Liperin vapaaaikatoimien kulttuuripalveluissa maaliskuuhun 2020.
4§ Vuoden 2020 tavoitteet ja toiminta
”Ikäihmisten neuvoston tehtävänä on olla mukana ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan
suunnitelman valmistelussa sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnissa. Neuvoston tehtävänä on
olla mukana vaikuttamassa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla
on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen,
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen
kannalta.” Ikäihmisten neuvoston toimintasääntö
Tavoite:
Tavoitteena tuottaa virkistystä arkeen, ikäihmisten mielipiteiden keräämistä, ajankohtaisen tiedon
välittäminen ikäihmisille
Toiminta:
Kuhatoiminta jatkuu, tarkastetaan käytössä olevat varat tammikuussa 2020
Järjestetään 3 kuulemistilaisuutta Liperin taajamissa (kevät ja syksy 2020, kevät 2021)
Yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen Ylämylly, Liperi, Viinijärvi (kysytään Arto Pippuria)
Kesäteatteriretki
Liikenneluotsitoiminta jatkuu
Elokuvaesitysten pito yhdessä Liperi-Seuran kanssa Konttilanhovissa, monitoimitalolla ja Neliapilassa

Osallistuminen Liperin leipäpäivään
Osallistuminen vanhusten viikkoon
Hyvinvointitapahtuman järjestäminen yhdessä vammaisneuvoston kanssa, kevät 2020
Ikäihmisten neuvosto voi myös järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia tarpeen mukaan.
Vuoden 2020 alkuvuodesta kutsumme kokoukseen vieraaksi hyvinvointijohtaja Riitta Lappalaisen.
Kokoonnutaan 6 kertaa vuodessa.
5§ Kutsu hyvinvointilautakuntaan 21.11. klo 17: Teemana vuoden 2020 toiminta
Kokouksen osallistuvat
Tuula Laeslehto
Antti Multala
Orvokki Räsänen
Kalevi Leppänen
Riitta Linkola
6§ Varkauden vanhusneuvoston tapaamisen kokemukset
Vierailimme Varkauden vanhusneuvoston vieraina 27.9.2019. Tutustuimme palvelutaloon ja vaihdoimme
ajatuksia neuvostojen toiminnasta ja erilaisista menettelytavoista. Erityisesti mieliin jäi
- Palvelutalon muisteluhuone oli mielenkiintoinen
- Varkaudessa vanhusneuvostolla on läsnäolo ja puheoikeus lautakunnassa. Mietitään miten Liperissä
keskusteluyhteys lautakuntien ja neuvostojen välillä kehittyisi.
- Varkaudessa maksuttomat linja-autokyydit ikäihmisille päiväaikaan.
7§ Liperin Leipäpäivänä saatu palaute ikäihmisten palveluista
Mukana olleet ikäihmisten neuvoston jäsenet jakoivat Ikäihmisten neuvoston esitteitä ja keskustelivat
ikäihmisten palveluista. Todettiin, että Leipäpäivät ovat hyvä myös sosiaalisenakin tapahtumana.
Palautteesta valtaosa liittyi Siun soten palveluihin: mm. terveyskeskuksen puhelinjonotus on ruuhkainen ja
liian pitkät jonot ei akuuttiin lääkärinvastaanottoon, mutta palvelut ovat saaneet kiitostakin.
Vapaa-aikatoimen lainavälineiden esittely oli hyvä, sillä moni ei tiennyt vaplalta lainattavista välineistä mm.
kävelysauvoista.
8§ Vanhusten viikko. Miten viikkoa kehitetään jatkossa?
Vanhusten viikolla oli ”liikaa kaikkea tarjolla”, väkeä ei riittänyt kaikkiin tapahtumiin. Jatkossa esim.
Areenalla järjestettävän suurtapahtuman kanssa ei samalle päivälle tapahtumia. Kaikissa taajamissa pitää
järjestää tapahtumia. Kysellään mielipidettä eläkeläisjärjestöiltä.
9§ Vuoden 2019 senioriteko
Kokouksessa keskusteltiin palkittavista, sovittiin, että päätös tehdään joulukuun kokouksessa.
10§ Hyvinvointipäivän järjestäminen 2020 yhdessä vammaisneuvoston kanssa, teemana luusto
Päätetään järjestää teemapäivä yhdessä vammaisneuvoston kanssa. Ehdotetaan ajankohdaksi kevättä,
koska syksyllä on vanhusten viikko. Esitetään kutsuttavaksi lääkäri Mika Elo, Tuula Laeslehto voi toimia
kutsujana.
11§ Muut esille tulevat asiat
- Puheenjohtaja on saanut kutsun 5.11. järjestettävään ikäihmisten neuvostojen keskustelutilaisuuteen
Joensuuhun. Tuula on estynyt lähtemästä, Liperin ikäihmisten neuvoston edustajana tilaisuudessa on Antti

Multala.
- Sihteeri tilaa vanhustyön keskusliitolta esitteitä korjausrakentamisesta jaettavaksi kirjastoihin.
- Joensuun kaupunginteatterin vierailu Korjaamo Liperin Penttilä-salissa to 14.11. klo 18, liput 15 €
- Ikäihmisten neuvoston muistiot on nyt luettavissa kunnan nettisivuilta, löytyy etusivun alareunasta
kohdasta päätöksenteko > neuvostot ja toimikunnat.
12§ Seuraava kokous
Seuraava kokous 2.12. klo 9.00 Konttilanhovin Rouka-kabinetissa. Kokouksen jälkeen ruokailu
Konttilanhovissa.
13§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

