MUISTIO

Ikäihmisten neuvoston kokous, Torstaina 9.12.21 klo 9 Konttilanhovin
kabinetti

Paikalla
Tuula Laeslehto
Kauko Kotkajuuri
Kalevi Leppänen
Pekka Tuhkanen
Orvokki Räsänen
Satu Melkko
Anne Jetsonen
Jouni Pekonen
Liisa Timoskainen
Tuula Pakarinen
Tero Sarkkinen

1) Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tuula Laeslehto avasi kokouksen klo 9. 00

2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3) Liikenneturvallisuushanke
Liukuestenastoja on haettu. Samoin liikenneturvallisuusluento kaikissa Liperin kolmessa
taajamassa.
Päätös hakemuksesta tulee helmikuussa.

4) 10.11.21 kokouksen muistion hyväksyminen
Muistio hyväksyttiin.

5) Saapunut posti
Puheenjohtaja esitteli Maaseutuneuvoston Meijän digi -hankkeesta infoa. Hankkeeseen kuuluu
kiertävä digibussi, jossa annetaan neuvoa Siun Soten digitaalisten palveluiden käytöstä.

6) Vuodelle 2022 siirtyvät asiat
- tapaaminen Vammaisneuvoston kanssa
Tuula Laeslehto neuvottelee 27.1. päivästä kellonajasta, paikasta jne. vammaisneuvoston
sihteerin Mira Kostamon kanssa

- kuulemistilaisuudet Liperi ja Ylämylly
Käytiin läpi Viinijärven kuulemistilaisuuden satoa. Koulun kuntosali toimimattomuus puhutti
neuvostossakin. Koulun kuntosalin vanhat laitteet eivät sovi senioreille ja ovat osin
huonokuntoisia. Vinkkaria on jo lähdetty kehittämään ja siitä toivottiin toimivaa, senioreille
sopivaa, kuntosalia.

Viinijärven ranta toivottiin siivottavaksi jo kesäkuun alussa ennen suurta pesisleiriä. Heinikon
raivaus ja siivous olisi syytä tehdä ennen sitä. Oli myös puheenvuoro, jossa toivottiin hidastetta
uimarannan lähelle.
Siun Sote selvittää kolmannen sektorin vapaaehtoisten vastuuta ja vakuutusturvaa esimerkiksi
tilanteessa, jossa palvelutalon asukasta ulkoiluttaessa sattuisi onnettomuus.
Satu Melkko esitti Ikäihmisten neuvostolle vahvempaa roolia ikäihmisten yksinäisyyden ja
päihdeongelmien torjuntaan. Pekka Tuhkanen kantoi huolta, että etenkin miehillä
kaupunkiseudulla ikäihmisten yksinäisyyttä hoitavat lähinnä baareissa.
Liperin ja Ylämyllyn kuulemistilaisuuksien päivämäärät päätettiin sopia, kun Riitta Linkola palaa
virkavapaalta.

- Tapaaminen/ kutsu johonkin tilaisuuteen Rääkkylän vanhusneuvosto
Yhteistyö on puheenjohtajien toimesta avattu ja jatkoa seuraa.

- Luustoluento
Koronan vuoksi siirretty luento on jälleen siirtynyt ja asia roikkuu edelleen ilmassa.
Puheenjohtaja on ollut asiasta yhteyksissä.

- Kiitostilaisuus talkoolaisille
Kiitostilaisuus talkoolaisille on jo aiemmin päätetty järjestää. Tilaisuus siirtyy ainakin
kevääseen, jolloin näemme millaiseksi koronatilanne kehittyy.

7) Muut asiat
- Pekka Tuhkanen piti puheenvuoron Aluevaaleista. Hän ehdotti, että ikäihmisten neuvosto
miettisi ehdokasta ”maakunnalliseen ikäihmisten neuvostoon”, joka perustetaan aluevaalien
jälkeen. Asia tuodaan tammikuun kokouksen asialistalle.

- Keskusteluun nousi kysymyksiä nimikkopenkkiprojektista. Penkin hinta koettiin kalliiksi. Jouni
Pekonen vastasi, että nimikkopenkki olisi laadukas. Siksi hinta on niin korkea. Hintaan voi olla
mahdollista vielä vaikuttaa. Takaraja nimikkopenkille on 12.12. Heräsi ehdotus, voisiko kysyä
tarjousta paikallisilta penkin tekijöiltä. Tarjouksen kysymistä paikalliselta tekijältä kannatettiin.
8) Yhteisötaideteos - Leipä
Tero Sarkkinen esitteli tilannekatsauksen yhteisötaideprojektista. Projektia johtavan taiteilijan
tehtävään oli kaksi ehdokasta. Neuvosto ei ottanut kantaa kumpi olisi mieluisampi. Harkinta ja
päätös annettiin vapaa-aikaohjaaja Sarkkiselle, joka ilmoitti esittävänsä valituksi
mosaiikkitaiteiija Patrik Wardin.
Teos valmistuu huhtikuun loppuun mennessä.
Ikäihmisten neuvoston jokainen osallistuu oman harkinnan ja voimien mukaan. Ja teoksen
tekemiseen toivotaan kunnan ikäihmisiä neuvostoa laajemmallakin otannolla. Tarkempi
aikataulu selviää Sarkkisen ja taiteilijan välisissä palavereissa.
9 ) Puheenvuorot
Jouni Pekonen esitteli tulevia kunnan rakennushankkeita, kuten Ylämyllyn kohdalle tulevan
moottoritien suunnitelmaa ja Juojärven Korpivaaraan suunniteltua tuulivoimapuistoa.
Puheenjohtaja kiitti Tero Sarkkista Riitta Linkolan sijaistamisesta neuvoston sihteerinä ja
luovutti ikäihmisten neuvoston puolesta jouluisen kiitoslahjan.
10 ) Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

