Ikäihmisten neuvoston kokous
ma 28.9.2020 klo 9.00
Penttilä-Sali, Koulutie 1, Liperi
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
Jouni Pekonen / Elinympäristöpalvelut klo 9–10
Satu Melkko / Siun sote klo 9–10.30
Riitta Linkola, sihteeri
Asialista
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00
2§ Kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen läsnäolijat ja se, että kokous on päätösvaltainen.
3§ Tekninen johtaja Jouni Pekonen
Tekninen johtaja Jouni Pekonen kertoi elinympäristöpalvelujen
kokonaisuudesta ja kunnassa olevista kouluhankkeista. Uudesta
Ylämyllylle tulevasta koulusta muodostuu monitoimikeskus, jossa on tilat

koulutoiminnan lisäksi myös kirjastolla, kansalais- ja musiikkiopistolle,
nuorisotoiminnalle ja liikunnalle. Yläkoulun valmistuttua kesäkuussa 2021
aloitetaan Liperin pienten koulun remontti.
Liperin entisellä pienten koululla on alkamassa ProLiperin vetämä hanke,
jossa entisestä koulusta muodostetaan hyvinvointitoimintojen keskus.
Tällä hetkellä painopiste on Liperin kirkonkylä ja Ylämyllyn alueiden
kehittämisessä, mutta Viinijärveäkään ei unohdeta.
Kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamisessa elinympäristöpalvelut
ovat avainasemassa: tavoitteina on kunnan elinvoimaisuuden
parantaminen, elinkeinoelämän ja työllisyyden kehittäminen, väestön
kasvun edistäminen, viihtyisän ja turvallisen asuin- ja elinympäristön
luominen sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän
yhdyskunta- ja palvelurakenteen luominen.
Ikäihmisten neuvoston terveiset Liperin kirkonkylän ja Ylämyllyn
kehittämiseksi:
Katoksen ja penkin saaminen Liperiin torin viereiselle linja-autopysäkille ja
Ylämyllyntielle tulisi saada levähdyspenkkejä välille Lautasuo –
Honkalammen suuntaan nousevan mäen päälle.
4§ Laaja hyvinvointikertomus
Ikäihmisten neuvosto käsitteli laajan hyvinvointikertomuksen neljää
pääteemaa: mielen hyvinvointi, turvallinen arki ja ympäristö,
yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen sekä terveyttä ja
elämänlaatua lisäävien elintapojen edistäminen. Ikäihmisten neuvostossa
nousseet asiat ovat kokousmuistion liitteenä.
5§ Korjaus edellisen kokouksen pöytäkirjaan
Syyskauden viimeinen kokous pidetään to 3.12. (ei 3.11.) Viinimarjassa klo
10.00

6§ Muut esille tulevat asiat
Puheenjohtaja Tuula Laeslehto osallistui Pohjois-Karjalan
vanhusneuvostojen yhteiseen neuvottelutilaisuuteen, joka pidettiin
25.9.2020 Ilomantsissa. Tilaisuuden muistio on pöytäkirjan liitteenä.
Antti Multala esittää Pohjois-Karjalan maakunnalliselle
eläkeläisneuvottelukunnalle, että se ottaa järjestääkseen vuonna 2021
vastaavan vanhusneuvostojen neuvottelupäivän.
7§ Seuraava kokous
Seuraava kokous on to 15.10. klo 9.00 Penttilä-salissa.
8§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.

