Liperin ikäihmisten neuvoston järjestäytymiskokous
to 9.9.2021 klo 9.00, Penttilä-sali, Koulukuja 1, Liperi
Läsnä:
Eläkeliiton Liperin yhdistys ry. Tuula Laeslehto
Eläkeliiton Viinijärven yhdistys ry. Kalevi Leppänen
Liperin eläkkeensaajat ry. Liisa Timoskainen
Viinijärven eläkkeensaajat ry. Kauko Kotkajuuri
Savo-Karjalan kansallinen senioripiiri ry. Pekka Tuhkanen
Liperin Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry. Orvokki Räsänen
Liperin kunta/valtuusto Tuula Pakarinen
Riitta Linkola, sihteeri

1§ Kokouksen avaus
Tuula Laeslehto avasi kokouksen klo 9.00
2§ Kunnanhallituksen kokouksessaan 30.8.2021 § 192 tekemät valinnat
Liperin ikäihmisten neuvoston jäseniksi
Todettiin kunnanhallituksen päätös 30.8.2021 §192 sillä muutoksella, että
Pohjois-Karjalan seniorit ry:n sijasta käytetään nimeä Savo-Karjalan
kansallinen senioripiiri ry.
- Eläkeliiton Liperin yhdistys ry. Tuula Laeslehto (varalla Anita
Koistinen)
- Eläkeliiton Viinijärven yhdistys ry. Kalevi Leppänen (Ulla Jolkkonen)

- Liperin eläkkeensaajat ry. Tuomo Immonen (Liisa Timoskainen)
- Viinijärven eläkkeensaajat ry. Kauko Kotkajuuri (Marja Viitaniemi)
- Savo-Karjalan kansallinen senioripiiri ry. Pekka Tuhkanen (Antti
Multala)
- Liperin Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry. Orvokki Räsänen (Saimi
Varis)
- Liperin kunta/valtuusto Tuula Pakarinen (Tero Kuittinen)
- Hyvinvointipalvelu Riitta Linkola, sihteeri; Tero Sarkkinen, sijainen
Asiantuntijana paikalla tarvittaessa:
- Liperin kunta/elinympäristöpalvelut Jouni Pekonen (Kari Tanskanen)
- Liperin kunta/hyvinvointipalvelut Pasi Majoinen
- Siun sote Satu Melkko
Kunnanhallitus on päättänyt neuvostojen jäsenten kokouspalkkioiksi 60 €/
kokous, puheenjohtajalle korvaus on 90 €.
3§ Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta ikäihmisten
neuvostolle toimikaudeksi 2021–2025
Ikäihmisten neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Tuula Laeslehto ja
varapuheenjohtajaksi Kauko Kotkajuuri.
4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5§ Toimintasäännön hyväksyminen
Käytiin läpi ikäihmisten neuvoston toimintasääntö, joka on kirjattu
12.1.2017. Ikäihmisten neuvosto esittää kunnanhallitukselle
hyväksyttäväksi muutosta pykälään 3 Ikäihmisten neuvoston kokoonpano.
Ko. pykälässä todetaan, että ikäihmisten neuvostossa on yhteensä 10
varsinaista jäsentä, jotka edustavat kuutta eri eläkeläisjärjestöä ja näiden
lisäksi ikäihmisten neuvostoon kuuluu edustaja yksi valtuuston edustaja,

Siun soten edustaja sekä viranhaltijat hyvinvointipalveluista ja
elinympäristöpalveluista.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 8.10.2020 (§103)
577/00.00.01.02/2020 tehnyt päätöksen laajentaa ikäihmisten neuvostoa
hyvinvointilautakunnan edustajalla. Tämä muutos halutaan kirjata
ikäihmisten neuvoston toimintasääntöön, niin että ikäihmisten
neuvostossa on 11 varsinaista jäsentä.
Muista osin toimintasääntö pysyy ennallaan.
Liite muutetusta toimintasäännöstä on muistion liitteenä.
Tämän pykälän kohdalla keskusteltiin myös ikäihmisten neuvoston roolista
ja vaikutusmahdollisuuksista.
Todettiin, että ikäihmisten neuvoston tärkeä vaikutusmahdollisuus on
aloitteiden kautta. Kunnanvaltuuston ja hyvinvointilautakunnan edustajan
osallistuminen koetaan tärkeäksi, kuin myös viranhaltijoiden ja Siun soten
edustajan. Jokainen ikäihmisten neuvoston jäsen voi vaikuttaa myös
omien taustaorganisaatioidensa kautta. Todettiin, että ikäihmisten äänen
tulisi kuulua paremmin kunnallisten päätösten valmisteluvaiheessa ja että
ikäihmisten neuvoston tunnettavuutta tulisi edistää.
6§ Toimintasuunnitelman laatiminen vuosille 2021–2025
- Ikäihmisten neuvosto kokoontuu 6 kertaa vuodessa ja tarvittaessa
useammin.
- Toimintakauden aikana järjestetään ikäihmisten
kuulemistilaisuuksia 2 kertaa Viinijärvellä, Liperissä ja Ylämyllyllä.
Kuulemiskierrokset järjestetään toimikauden alku- ja loppupuolella.
Kuntalaisia kuullaan myös muissa yhteyksissä.
- Vierailuja palvelutaloilla jatketaan.
- Rauha Ylösen kuolinpesän varoja käytetään edelleen ikäihmisten
virkistystoimintaan.
- Ikäihmisten neuvosto järjestää luentotilaisuuksia ikäihmisiä
kiinnostavista aiheista.

- Yhteistyötä tehdään maakunnan muiden
ikäihmisten/vanhusneuvostojen kanssa.
- Ikäihmisten neuvosto vierailee kutsuttaessa sekä
kunnanvaltuustossa että lautakunnissa.
- Vuoden senioriteon valinta.
- Ikäihmisten neuvosto seuraa valmistelussa olevia kunnan
päätöksenteon alaisia asioita.
Kokousten väliin sattuvissa, nopeaa reagoimista vaativissa asioissa
kannanotot tapahtuvat ikäihmisten neuvoston puheenjohtajan kautta.
Koronan takia toteuttamatta jääneitä ovat mm. Luustoterveyspäivän
järjestäminen yhdessä vammaisneuvoston kanssa, elokuvapäivät
palvelutaloilla, kiitoskahvit palvelutaloilla käyville vapaaehtoisille sekä
toimintakauden loppupuolelle suunnitellut kuulemistilaisuudet.
Nämä tapahtumat voidaan toivottavasti järjestää alkaneella uudella
toimintakaudella. Näiden lisäksi ideoitiin yleisötilaisuutta, jonka teemana
on edunvalvonta, hoitotahto ja testamentti.
7§ Toimintasuunnitelma loppuvuodelle 2021
- Ikäihmisten neuvostosta osallistuu Liperin Leipäpäiville la 25.9.
seuraavat henkilöt: Tuula Laeslehto, Pekka Tuhkanen, Kalevi
Leppänen ja Liisa Timoskainen. Myös Tuomo Immonen voi
halutessaan osallistua Leipäpäivään. Ikäihmisten neuvoston
jäsenten tehtävänä on jututtaa Leipäpäivillä kävijöitä, kertoa
ikäihmisten neuvoston toiminnasta ja kuunnella toiveita ja
palautetta ikäihmisiltä. Sihteeri tekee ikäihmisten neuvostosta
esitteen, jota leipäpäivillä voi jakaa.
- Ikäihmisten neuvosto järjestää vanhusten viikon pääjuhlan pe 8.10.
- Ikäihmisten neuvosto järjestää kuulemistilaisuuden Viinijärvellä ke
10.11. klo 12.00, kahvitarjoilu alkaa klo 11.30. Paikaksi suunniteltiin
Viinijärven nuorisotaloa, joka sijaitsee entisen OP:n tiloissa.
Ylämyllyn ja Liperin kuulemistilaisuudet järjestetään kevätkaudella
2022.

- Ikäihmisten neuvosto tilaa kaksi luentoa ikääntyvien yliopistolta. ke
27.10 Aivojen hyvä elämä, luennoitsijana professori, aivotutkija
Minna Huotilainen ja ke 1.12. Kaunis elämä, kaunis ihminen ja
kaunis maailma, luennoitsijana professori emeritus Esko Valtaoja.
Luennot alkavat klo 14.00 ja niitä voi seurata Penttilä-salissa tai
kotona omalta tietokoneelta linkkiyhteyden kautta.
8§ Päätetään kokouspäivämäärät syyskaudelle 2021
ke 10.11. klo 9.00 Viinijärven nuorisotalolla (entinen OP:n tila) ennen
kuulemistilaisuutta
9. tai 10.12. jouluruokailun yhteydessä. Puheenjohtaja kysyy tilaa Gaijusta
tai Pesälahdesta.
9§ Vanhusten viikko 3.–10.10.2021
Vanhusten viikon teemana on tänä vuonna ”Luonto antaa voimaa”.
Ikäihmisten neuvosto järjestää vanhusten viikon pääjuhlan pe 8.10. Juhla
järjestetään Penttilä-salissa klo 13, kahvitarjoilu alkaa klo 12.15.
Esiintyjäksi tulee Mammu Koskelo ja Riäkkyteatteri. Esiintymispalkkio on
500 €, sis. myös matkat.
Puheenjohtaja pyytää Liperin kunnan tervehdyksen esittäjäksi
kunnanjohtaja Hannele Mikkasta.
Juhlan kulku: kahvitarjoilu, juhlan avaus Tuula Laeslehto, Mammu
Koskelon kantelekonsertti, kunnan tervehdys, pienoisnäytelmä ja
päätössanat. Juhlan kesto n. 1 h.
Viikon muu ohjelma: Liperin Sydänyhdistys järjestää terveysmittauksia
Liperissä, Viinijärvellä ja Ylämyllyllä, Liperin seurakunta järjestää
vanhusten viikkomessun Viinijärvellä to 7.10. ja terveysliikunnan ohjaaja
Mira Kostamo järjestää liikunnallisen tapahtuman ikäihmisille viikon
teemaa noudatellen.

10§ Rauha Ylösen testamenttivarat
Tämä pykälä siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
11§ Muut esille tulevat asiat
- Ikäihmisiä on kunnassa paljon ja heidän osuutensa väestöstä kasvaa.
Tiedossa on huoltosuhteen kehittyminen. Tämän vuoksi ikäihmisten
tulee olla aktiivisia, kun päätetään esim. asumispaikoista,
hoivakotien henkilökunnan osaamisesta ja riittävyydestä.
Senioritalojen/senioriasuntojen tulee sijaita tiiviisti palveluiden
lähellä. Liikkumisen tulee olla esteetöntä ja julkisten kulkuvälineiden
lähellä.
Tiiviillä senioritalojen rakentamisella helpotetaan mm. kotipalvelun
siirtymistä asiakkaan luota toisen luo. Kun siirtymäajat pienenevät,
jää asiakkaiden kohtaamiseen enemmän aikaa. Suomessa ollaan
vielä alkutekijöissä seniorien asumisjärjestelyjen suhteen verrattuna
moneen Keski-Euroopan maahan.
- Edunvalvonta-asiat, hoitotahto ja testamentti ja muu varautuminen
ikääntymiseen ovat tärkeitä. Ikäihmisten neuvosto järjestää
teemaan liittyvän yleisötilaisuuden kevään 2022 aikana.
Asiantuntijoita voidaan kysyä esimerkiksi potilasasiamiehen kautta.
- Ikäihmisten neuvoston tunnettavuudesta:
Neuvoston profiili on noussut ja neuvostosta on tullut tunnetumpi
kuin aiemmin, mikä näkyy mm. kuntalaisilta tulevina
yhteydenottoina, mutta työtä on jatkettava tunnettavuuden
edistämiseksi. Pyydetään Kotiseutu-uutisia tekemään yhteisjuttu nyt
aloittavista ikäihmisten ja vammaisneuvostoista sekä
nuorisovaltuustosta.

- Sihteeri Riitta Linkola on vuorotteluvapaalla 22.9.–31.12.2021
Sijaisena toimii Tero Sarkkinen, jolle siirtyy sihteerin työpuhelin
0400 585 539. Teron sp: tero.sarkkinen@edu.liperi.fi.
- Ikääntyvien yliopiston luennot: Ikäihmisten neuvosto päätti tilata
kaksi luentoa tälle syksylle ikääntyvien yliopistosta.
12§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35.

