Toimielin:

Ikäihmisten neuvosto

Aika ja paikka: 26.10.2022 klo 13.00-14.50 Liperin kunta, Ylämyllyn koulu, Patteriston yksikkö
Osallistujat:

Laeslehto Tuula, puheenjohtaja
Leppänen Kalevi, jäsen,
Timoskainen Liisa, varajäsen
Kotkajuuri Kauko, varapuheenjohtaja
Tuhkanen Pekka, jäsen
Varis Saimi, varajäsen
Pakarinen Tuula, valtuuston edustaja
Jetsonen Anne, hyvinvointilautakunnan edustaja
Melkko Satu, Siun sote
Linkola Riitta, sihteeri

Poissa:

Immonen Tuomo, jäsen
Räsänen Orvokki, jäsen
Pekonen Jouni, elinympäristöpalvelut

Liperin ikäihmisten neuvoston muistio 26.10.2022
Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin läsnäolijat. Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Toteutuneet tapahtumat
Vanhusten viikon tilaisuudet toteutuivat hyvin. Pääjuhlassa 6.10. oli 58 osallistujaa ja
teema, luustoterveys, sai paljon kiitosta.
Ikäihmisten liikenneturvallisuus päiviin 17., 18. ja 19.10. osallistui kaikkiaan 61
henkilöä. Vieraina Vesa Kostamo Liikenneturvasta ja infrapäällikkö Pekka Tapio.
Liukuesteiden jakelupisteinä tilaisuuksien jälkeen ovat asiointipiste Liperin
kunnanvirastolla, SPR:n ystävänkammari Viinijärvellä ja Ylämyllyn kirjasto.
4. Kuulemistilaisuus 26.10. klo 15.30
Ylämyllyn alueen kuulemistilaisuus järjestetään ikäihmisten neuvoston jälkeen
yläkoulun ruokalassa.

5. Hyvinvointialueen vanhusneuvoston toiminta
Tuula Laeslehto toi terveiset hyvinvointialueen vanhusneuvostosta:
Tosiasia on, että Suomi ikääntyy, Ikäihmisten rooli yhteiskunnassa on moninainen, ei
pidä unohtaa sitä työpanosta, jonka ikäihmiset tekevät esim. lastenlasten, puolison tai
jopa omien vanhempien hoitamisessa. Ikäihmisten elämänkokemusta tulisi arvostaa.
Muistisairauksien kirjo on laaja ja erilaisia muistisairauksia sairastaa 200 000
suomalaista. Muistisairauksia voidaan nykyisin hoitaa hyvin, mutta myös
aivoterveydestä huolehtiminen on tärkeätä. Muistihoitajia tarvitaan lisää ja tällä
hetkellä geriatriseen kuntoutukseen on vaikea päästä.
RAI-arviointijärjestelmä tulossa käyttöön mm. muistisairaiden toimintakyvyn
arvioinnissa. Hyvinvointialueen vanhusneuvosto edistää omalääkärijärjestelmän ja
palveluseteleiden käyttöön ottamista.
6. Valtuuston, hyvinvointilautakunnan ja Siun soten kuulumiset
Tuula Pakarinen: Valtuustossa talous puhututtaa paljon. Kustannukset kovasti
nousussa, joten hankkeita aloitettava tarkan pohdinnan jälkeen. Innovatiivisuutta ei
pidä kuitenkaan kokonaan lakkauttaa vaikeassakaan taloustilanteessa
Liperin keskustan kehittämissuunnitelma on esillä kunnan sivuilla.
Anne Jetsonen: Talousarvio mennyt uudelleen käsittelyyn. Säästöjä on etsittävä joka
paikasta, karsimista tiedossa. Hyvinvointialueen strategiaa on laadittu syksyn aikana.
Palvelupisteiden kartoitus käynnissä, selvitetään mitkä palvelupisteet säilyvät jatkossa.
Satu Melkko: Ikäihmisten hoitopaikkoihin pääseminen puhuttaa. Paikkoja on, mutta
hoitajista pulaa, joten kaikki asiakaspaikat eivät ole käytössä. Säästöjä etsitään ja
tehdään varautumissuunnitelmia mm. sähkökatkoja varten.
Ulkoilutukset: Siun sote ottaa vakuutukset vapaaehtoisille ulkoiluttajille.
Hyvinvointialue: Järjestöavustusten hakuaika alkanut. Haku avoinna rekisteröidyille
yhdistyksille.
7. PK:n vanhusneuvostojen yhteiskokous 21.11.2022 klo 13
Liperin ikäihmisten neuvoston edustajiksi valittiin Tuula Laeslehto ja Pekka Tuhkanen.
8. Liikenneturvallisuustyöryhmän kuulumiset
Viinijärvellä liikennejärjestelyt muuttuvat uuden koulun rakentamisen myötä
- Ylämylly – Liperi tien pinta uudistettu kesällä
- VT9-tien kunnostamiseksi suunnitelmat on tehty. Hankkeen käynnistyminen kiinni
rahoituksesta
- liikkumisen vaaranpaikkoja on käyty läpi, päivitys tulossa
- Mattisenlahdentien turvallisuuden parantamiseksi tehdään näkemäalueiden
laajentaminen, nopeussuosituksen merkitseminen

9. Honkalammelle valmistuvan hoitokodin nimeäminen
Honkatien päähän valmistuu palvelukoti ja ikäihmisten neuvostolle on annettu
tehtäväksi ehdottaa sille nimeä. Ikäihmisten neuvosto esittää nimeksi Honkakoti.
Perustelu: Sijaitsee Honkalammella Honkatien päässä, mäntykankaalla. Nimi tuo
mieleen ikäihmisten kotipaikat maaseudulla.
10. Vuoden senioriteko
Vuoden senioritekoa voi käydä esittämässä Liperin kunnan sivuilla. Ikäihmisten
neuvosto keskusteli yhteisestä ehdotuksesta ja sihteeri velvoitettiin viemään ehdotus
eteenpäin.
11. Muut esille tulevat asiat
- Kunnan sivuilla on kysely 31.10.saakka liikenneturvallisuuden nparantamiseksi
- ikäihmisten neuvostolta on pyydetty mielipide Liprakkaan hankittavista
suihkutuoleista. Neuvosto ei ottanut kantaa eri merkkeihin, vaan esittää, että
hankittavat tuolit ovat riittävän tukevat, selkä- ja käsinojalliset.
- Valtakunnallista vanhusneuvostopäivää voi seurata verkon kautta 2.11. klo 9.30-16
-Päihteet ja pelaaminen puheeksi järjestöissä koulutus verkossa 2.11. klo 14-16
- Miten turvata itselle tai läheisille toimivia asumisratkaisuja, kun ikää tulee lisää
23.11.2022, ilmoittautuminen https://ilmonet.fi/course/E223646
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 30.11.2022 Vaivion kurssikeskuksella,
Vaiviontie 21 B, 83450 Harinjärvi.
Kokous klo 9.00
Joululounas klo 11.30
Sitovat ilmoittautumiset 10.11. mennessä Tuula Laeslehdolle.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

