Toimielin:

Ikäihmisten neuvosto

Aika ja paikka: 11.5.2022 klo 9.00–10.55 Liperin kunta, Penttilä-sali, Koulukuja 1, Liperi
Osallistujat:

Laeslehto, Tuula pj.
Leppänen, Kalevi
Timoskainen, Liisa
Kotkajuuri, Kauko
Tuhkanen, Pekka
Räsänen, Orvokki
Pakarinen, Tuula paikalla klo 9.30 alkaen
Jetsonen, Anne
Linkola, Riitta sihteeri

Poissa:

Pekonen, Jouni, tekninen johtaja
Melkko, Satu, Siun sote

Liperin ikäihmisten neuvoston muistio 11.5.2022
Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
Todettiin läsnäolijat.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Vanhus-/ikäihmisten neuvostojen puheenjohtajien tapaaminen
Puheenjohtaja osallistui vanhus-/ikäihmisten neuvostojen Pohjois-Karjalan alueen
tapaamiseen Lieksassa 21.4.22. Keskeisiä esille tulleita asioita:
-

Lieksassa on toiminnassa nk. suuntalinja-autot, joihin eläkeläiset saavat
alennuksen.
Pohjois-Karjalan alueella ikäihmisten neuvostojen budjetit hyvin erisuuruisia,
rahoitusta toimintaan on saatu esim. testamenttivaroin.
Kokouksessa keskusteltiin mm. ikäystävällinen kunta -arvioinnista.

-

13.6.2022 pidetään Kontiolahdella hyvinvointialueen vanhusneuvostojen
järjestäytymiskokous

4. Kesän avaus Senioripuistossa
Ikäihmisten neuvosto järjestää ohjelmallisen kesän avaus -tilaisuuden Senioripuistossa
ke 1.6. klo 10.
5. Aloite elinympäristölautakunnalle Senioripuiston nimen muuttamiseksi
Liperin ikäihmisten neuvosto tekee aloitteen elinympäristöpalveluille Senioripuiston
nimen muuttamisesta Tasapainopuistoksi. Aloite on pöytäkirjan liitteenä.
6. Tiedoksi
-

Syksyn turvallisen liikkumisen tapahtumien suunnittelupalaveri pidettiin 10.5.
Turvallisen liikkumisen tilaisuudet järjestetään seuraavasti:
•
•
•

-

-

ma 17.10. Liperi, Penttilä-Sali
ti 18.10. Viinijärvi, koulun ruokala
ke 19.10. Ylämylly, yläkoulun ruokala

Tilaisuudet järjestetään klo 11, tilaisuuksien avaus Tuula Laeslehto.
Ramboll Finland / Minna Nikula on luvannut liukuesteiden hankintaan 280 €.
Patteriston tien ja Eräpolun risteykseen Ylämyllylle on suunnitteilla levähdysalue.
Tämä helpottaa ikäihmisten kulkemista kirjastolle.
Liikenteen vaaranpaikkoja: Eräpolun ja Patteristontien risteys Ylämyllyllä ja teiden
sortumat Liperissä, esim. Mäntytiellä ja terveyskeskukselta keskustaan kulkevalla
kevyenliikenteenväylällä. Kevyenliikenneväylillä pyöräilijöiden nopeudet kovia,
vaaratilanteita syntyy usein.
Ikäystävällinen kunta, aloituspalaveri 1.6. Ikäystävällinen kunta -aloituspalaveriin
viedään tutustuttavaksi WHO:n laatima ikäystävällisen kunnan arviointilomake.

7. Muut esille tulevat asiat
-

Tuula Pakarinen toi terveiset hyvinvointialueen valtuuston kokouksesta.
Jyrin liikuntasalin keskiviikkoisin oleva tuolijumppa ei jatku syksyllä. Korvaavana
tuolijumppana on kunnan ja seurakunnan yhteinen tuolijumppa
Ylämyllyn
seurakuntatalolla.
Lääkäriin pääsy on edelleen vaikeata Liperissä. Terveyskeskuksesta ohjataan
päivystykseen keskussairaalaan tai yksityislääkäriin. Lääkäri- ja hoitajapula koskee
koko maakuntaa.
Suunnitellaan syksyllä järjestettävä konsertti ikäihmisille Jyrin liikuntahallissa.

-

Kuha-hanke: Kuha-haku avataan toukokuussa.

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään to 8.9. klo 9.00 Penttilä-salissa. Varapäivä ke 7.9.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.

