Ikäihmisten neuvoston kokous
to 5.3.2020 klo 8.58–10.37 Kunto-kabinetti, Liperin terveyskeskus, 2. krs

Läsnä:
Eläkeliiton Liperin yhdistys ry Tuula Laeslehto, pj
Eläkeliiton Viinijärven yhdistys ry Kalevi Leppänen
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
Satu Melkko / Siun sote
Riitta Linkola, sihteeri
Vieraana vapaa-aikapäällikkö Anu Koistinen
Asialista
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.58
2§ Kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Todettiin läsnäolijat ja se, että kokous on päätösvaltainen.
3§ Vapaa-aikapäällikkö Anu Koistisen vierailu
- Anu Koistinen esittäytyi ikäihmisten neuvostolle.
- Pj. Tuula Laeslehto esitteli Ikäihmisten neuvoston toimintaa.
- Anu Koistinen toimii linkkinä yhdistysten ja kunnan välillä.
- Liikunta- ym. ikäihmisten hankkeisiin osallistuminen selvitetään. Ikäihmisten neuvoston edustus
hanketyöryhmissä tarpeen mukaan.
4§ Antti Multala: hanke maakunnalliseen julkiseen liikenteeseen liittyen
Pohjois-Karjalan joukkoliikenteen tietoja voi tästä eteenpäin hakea uudesta digitaalisesta
joukkoliikennepalvelusta nimeltä POJO. Palveluun pääsee osoitteessa pojo.pohjois-karjala.fi, ja se toimii
parhaiten mobiililaitteella. Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa kehitetty POJO-joukkoliikennepalvelu
helpottaa sekä pohjoiskarjalaisten että Pohjois-Karjalassa matkailevien joukkoliikenteen käyttöä.
5§ Ikäpoliittinen suunnitelma
Hyvinvointijohtaja Riitta Lappalainen antoi ikäihmisten neuvostolle tehtäväksi laatia ikäpoliittisen ohjelman
Liperin kunnalle. Suunnitelman valmistumisaikataulu: kevät 2021. Suunnitelman laatiminen käynnistetään
keskiviikkona 11.3. klo 10.00-12.00 Kunto-kabinetti. Pohjois-Karjalan alueella ei ole tehty vastaavaa
ohjelmaa missään kunnassa, ei myöskään maakunnantasolla.
Kuntaliiton ohjeiden mukaan kuntien on vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan laadittava suunnitelma
toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen
tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja
kehittämiseksi.

Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden
henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa ja kuntalaissa tarkoitettua
talousarviota ja -suunnitelmaa.
Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman
hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelma on osa kuntastrategiaa ja
kunnan muuta strategista johtamista.
Suunnitelma on otettava huomioon myös valmisteltaessa terveydenhuoltolain 12 §:ssä tarkoitettua
hyvinvointikertomusta ja sen raportointia. Terveydenhuoltolain mukaan kuntalaisten terveydestä ja
hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä kunnan on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä
lisäksi valtuustolle on valmisteltava kerran vuodessa laajempi hyvinvointikertomus.
Vanhuspalvelulain mukaan ikäpoliittisessa suunnitelmassa
1. arvioidaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tila
2. määritellään tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja palvelujen kehittämiseksi
3. määritellään toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta ja arvioidaan
voimavarat, jotka tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseksi
4. määritellään eri toimialojen vastuut toimenpiteiden toteuttamisessa ja
5. määritellään, miten kunta toteuttaa yhteistyötä kunnan eri toimialojen, julkisten tahojen, yritysten
sekä järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
Ikäpoliittisen ohjelman laatiminen on erittäin laaja työ, joka vaatii erityisosaamista kunnan palveluista, Siun
soten tarjoamista ikäihmisten palveluista ja kolmannen sektorin sekä yritysmaailman tuottamista
palveluista. Kokouksessa 11.3. esitetään Riitta Lappalaiselle, että muodostetaan moniammatillinen
työryhmä, joka laatii ko. suunnitelman ja ikäihmisten neuvoston rooli on lähinnä neuvoa-antava.
Ikäihmisten neuvoston edustaja voi olla mukana työryhmässä.
6§ Luustoterveyspäivä 17.4.
Ajankohta: Penttilä-salissa joko 17.4. klo 12.00 (kahvitus klo 11.30-12.00)
klo 12.00 aloitus Tuula Laeslehto ja Tuula Hanikka
klo 12.05 Hyvinvointijohtaja Riitta Lappalainen
klo 12.10 Ylilääkäri Raimo Joron luento ja yleisön kyselymahdollisuus
klo 13.10 Lyhyt ohjelmanumero
klo 13.20 Kokemusasiantuntija Mervi Hainaron puheenvuoro
klo 13.45-14 lopetus, Riitta ja Hennariikka
Kahvitus- ja ilmoituskulut puolitetaan ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston kesken.
7§ Kesän teatteriretki
Utran kesäteatterin Anoppi -näytelmä 22.7. klo 15 näytös (varalla ke 15.7.)
Sihteeri varaa liput ja linja-auton.
8§ Elokuvapäivä Konttilanhovissa
To 26.3. klo 13.30 Ruokaperinne
To 23.4. klo 13.30 Kevät
9§ Arto Pippurin vierailut Liperissä
18.2. esiintymiset Vinkkarissa Viinijärvellä (25 osallistujaa) ja Monitoimitalolla Ylämyllyllä (57), teemana

kultainen 60-luku
20.2. esiintyminen Konttilanhovissa Liperissä (36), teemana kansakoululaulut
10§ Kiitostilaisuus vapaaehtoistoimijoille
ke 20.5. Penttilä-Sali, klo 11.30 kahvitus ja tilaisuus klo 12.00-13.00
Tuula L. kysyy kunnanjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan paikalle.
Anu Koistinen myös mukaan.
11§ Muut esille tulevat asiat
Bussipysäkkialoite Liperin kirkonkylälle on lähtenyt eteenpäin Ely-keskukselle.
Yleisövessojen tilanne puhututtaa edelleen. Mahdollisia wc-paikkoja on hyvinvointikeskus, kunnanvirasto,
kirjasto, vapaa-aikatoimi. Käsitellään seuraavassa kokouksessa aloite kauppaliikkeille maksullisen wcpalvelun mahdollistamisesta.
12§ Seuraava kokous
16.4. klo 9.00 Kunto-kabinetti.
13§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.37

