Toimielin:

Ikäihmisten neuvosto

Aika ja paikka: 13.4.2022 klo 8.30–10.30 Liperin kunta, Penttilä-sali
Osallistujat:

Laeslehto Tuula, puheenjohtaja
Leppänen Kalevi, jäsen,
Timoskainen Liisa, varajäsen
Kotkajuuri Kauko, varapuheenjohtaja
Tuhkanen Pekka, jäsen
Räsänen Orvokki, jäsen
Pakarinen Tuula, valtuuston edustaja, poistui klo 9.38
Jetsonen Anne, hyvinvointilautakunnan edustaja
Pekonen Jouni, elinympäristöpalvelut, saapui klo 9.00
Linkola Riitta, sihteeri

Poissa:

Immonen Tuomo, jäsen
Melkko Satu, Siun soten edustaja

Ikäihmisten neuvoston muistio 13.4.2022
Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.28
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Vanhus-/ikäihmisten neuvostojen puheenjohtajien tapaaminen to 21.4.22 klo 10.00–
14.00 Lieksassa
Aiheena syksyn seminaarin suunnittelu. Liperin ikäihmisten neuvoston ehdotukset
asioista ko. seminaarissa käsiteltäviksi:
- Uusi hyvinvointialue ja ikäihmisten palvelut, edunvalvonta, paikalliset pankkipalvelut,
liikenneväylien kunnossapito ja aktiiviseen elämiseen mahdollistaminen,
palveluverkoston tutuksi tekeminen sekä yksinäisyyden ehkäisy.
- Luennoitsijaksi hyvinvointialueesta esitetään Merja Mäkisalo-Ropposta, Eija Rieppo
tai Juha Mustonen

4. Kuulemistilaisuus 11.5. Penttilä-salissa
Kahvitarjoilu klo 11.30, kuulemistilaisuus klo 12.00–14.00. Ilmoitus Kotiseutu-uutisiin
4.5. ja kutsu sähköpostilla eläkeläisjärjestöille.
5. Tulevaisuuden Ikäohjelma webinaari 31.5.22 klo 10.00–14.00
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) järjestää avoimen webinaarin, jossa esitellään
poikkihallinnollisesti valmisteltu luonnosehdotus valtioneuvoston periaatepäätöksestä
ikäohjelman jatkotavoitteista ja toimenpiteistä seuraavalle hallituskaudelle.
Webinaaria on mahdollisuus tulla seuraamaan Penttiä-saliin.
6. Mosaiikkitaidetyöpajojen kuulumiset
Ikäihmisille suunnatut yhteisötaideteoksen Pala parempaa kolme työpajaa on
toteutettu Viinijärvellä. Työpajoissa toteutetut työt tulevat osaksi kokonaistaideteosta
Viinijärvellä, Liperissä ja Ylämyllyllä.
7. Kesäteatteriretki Rääkkylän Paksuniemeen la 9.7.
Mun sydämeni tänne jää esitys on klo 14.00. Lippujen hinnat 18 €, linjaautokuljetuksen maksaa ikäihmisten neuvosto. Ilmoittautumiset Riitta Linkolalle 23.6.
mennessä.
8. Senioripuiston siirtäminen
Ikäihmisten neuvostolta, vammaisneuvostolta ja palvelutalon puolelta on kysytty
mielipidettä senioripuiston siirtämisestä yhteisötalolle. Ikäihmisten neuvosto toivoo,
että puisto siistitään ja tehdään viihtyisämmäksi. Tarkastellaan puiston käyttöastetta
kesän jälkeen ja päätetään siirtämisestä vasta syksyllä.
9. Keväällä 2021 toteutettujen istutuslaatikoiden uudet taimet
Keväällä 2021 ikäihmisten neuvosto toteutti istutuslaatikot Penttilän pihaan ja
Neliapilaan.
Päätettiin ostaa mullat ja uudet taimet Penttilän pihan, Konttilanhovin ja Neliapilan
laatikoihin, Istutus ke 1.6.

10. Muut esille tulevat asiat
Suunnitelma levähdyspenkeistä on edennyt niin, että penkkejä on tulossa kesällä 2022.
Ikäihmisten neuvosto toimittaa esityksen tärkeimmistä penkkien paikoista
elinympäristöpalveluille 11.5. pidetyn kokouksen jälkeen.
26.4. on palaveri, jossa suunnitellaan syksyn turvallisuustapahtumia. Palaveriin
osallistuu Riitta Linkola.
Viinijärven koulun peruskorjauksen suunnittelu alkanut.
Kirkkolahden osayleiskaavasta tilaisuus 19.4. Penttilä-salissa.
VT9 tiesuunnitelma valmistuu elokuussa, hankkeen käynnistymisen aikataulu vielä
avoin.
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous ke 11.5. klo 9.00 Penttilä-salissa. Kokouksen jälkeen järjestetään
kuulemistilaisuus.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.
.

