Toimielin:

Liperin ikäihmisten neuvosto

Aika ja paikka: 3.3.2022 klo 09-12.15 Liperin kunta, Penttilä-sali
Osallistujat:

Laeslehto Tuula, puheenjohtaja
Leppänen Kalevi, jäsen, poistui klo 11.14
Timoskainen Liisa, varajäsen
Kotkajuuri Kauko, varapuheenjohtaja
Tuhkanen Pekka, jäsen
Räsänen Orvokki, jäsen
Pakarinen Tuula, valtuuston edustaja, saapui klo 09.37
Jetsonen Anne, hyvinvointilautakunnan edustaja
Melkko Satu, Siun soten edustaja, poistui klo 9.50
Linkola Riitta, sihteeri
Elomäki Eeva, hyvinvointi- ja hankekoordinaattori

Poissa:

Immonen Tuomo, jäsen
Pekonen Jouni, tekninen johtaja

Liperin ikäihmisten neuvoston muistio 3.3.2022
Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Asialista hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Kokouksen asialistan tehtiin seuraavat muutokset: Asialistalle lisättiin § 12
Liikenneturvallisuustyöryhmän kokous ja § 12 Hyvinvointialueen
vanhusneuvoston Liperin edustajan ja varaedustajan valinta siirrettiin pykäläksi
8.

4. Ikäystävällinen kunta
Liperin kunnan vuoden 2022 talousarvioon on kirjattu ikäystävällisyyden ohjelman tai
vastaavan laatiminen yhteistyössä ikäihmisten neuvoston kanssa. Ohjelman laatimista
ei ole vielä aloitettu, mutta asiaan palataan heti kun työ käynnistyy ja päätettiin
järjestää seminaari tai vastaava liittyen tämän ohjelman laatimiseksi. Ikäystävällisen
kunnan kriteeristö on jo olemassa ja ikäystävällisessä kunnassa iäkkäiden asukkaiden
toiveita ja tarpeita kuunnellaan, jotta heillä on mahdollisuus omannäköiseen elämään.
Ikäystävällinen kunta on käsitteenä laaja ja se sisältää palveluiden lisäksi myös
ympäristön, rakennukset ja reitistöt.
5. Ikäihmisten liikenneturvallisuuden edistäminen Liperissä
Liperin kunta on hakenut Traficomilta valtionavustusta kehittämishankkeeseen, jolla
parannetaan ikäihmisten turvallista liikkumista. Suunniteltuina toimenpiteinä on
hankkia liukuesteet kaikille yli 70-vuotiaille liperiläisille ja järjestää
liikenneturvallisuuteen liittyviä tilaisuuksia Liperissä, Viinijärvellä ja Ylämyllyllä.
Traficom on myöntänyt hankeavustusta 3150 €. Liperin ikäihmisten neuvosto toivoo,
että kehittämishanke toteutuu ja on valmis olemaan yhteistyössä kun taajamien
liikenneturvallisuustilaisuudet järjestetään syksyllä 2022.
6.

Onnittelut hyvinvointialueen valtuutetuille
Puheenjohtaja esitti onnittelut Pohjois-Karjalan hyvinvointialueenvaltuustoon valituille
ikäihmisten neuvoston jäsenille. Puheenjohtaja on myös lähettänyt onnittelut
ikäihmisten neuvoston nimissä kaikille valituille liperiläisille.

7. Rauha Ylösen kuolinpesän varat
Ikäihmisten neuvostolla on käytettävissä Rauha Ylösen kuolinpesän varoja 8 806,38 €.
Varat on tarkoitettu ikäihmisten virkistystoimintaan ja käyttöaika on tämän
valtuustokauden loppuun saakka.
8. Hyvinvointialueen vanhusneuvoston Liperin edustajan ja varaedustajan valinta
Ikäihmisten neuvoston edustajaksi hyvinvointialueen vanhusneuvostoon valittiin Tuula
Laeslehto ja varaedustajaksi Pekka Tuhkanen. Edustajan ja varaedustajan nimeää
Liperin kunnanhallitus.
9. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma
Kokoukset: ke 14.4. klo 9.00 (varapäivä ma 11.4. klo 9.00) ja ke 11.5. klo 9.00
Kuulemistilaisuus Liperissä ke 11.5. klo 12.00, kuulemistilaisuus järjestetään syksyllä
Ylämyllyllä.
Kesäretki teatteriin.
Kuha-hanke, avataan kuha-hanke vuodelle 2022.
Ikäihmisten taidetyöpajat Viinijärven nuorisotalolla: ti 8.3. klo 12-14, ti 22.3. klo 9.3011.30 ja ti 29.3. klo 11-13.
Luustopäivä järjestetään vanhusten viikolla lokakuussa 2022

Ikäihmisten turvallisuuden edistämisen teemapäivät Liperissä, Ylämyllyllä ja
Viinijärvellä syksyllä 2022
10. Senioripuisto
Liperin yhteisötalolta on tullut esitys Senioripuiston tasapainolaitteiden siirtämisestä
yhteisötalon pihapiiriin. Ikäihmisten neuvosto esittää, että Senioripuisto sisällytetään
kunnassa tekeillä olevaan liikuntapaikkasuunnitelmaan ja siinä yhteydessä mietitään
puiston laitteille paras mahdollinen paikka. Ikäihmisten neuvosto esittää myös, että
Senioripuiston nimi muutetaan Liikunta- tai Tasapainopuistoksi, koska puistossa olevat
laitteet soveltuvat kaikenikäisten harjoituksia varten.
11. Kunnan vuosiavustusten haku 1.-31.3.2022
Kunnan nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustuksia voi hakea myös eläkeläisyhdistykset.
Kunnassa on haettavissa myös avustuksia hyvinvointia ja terveyttä edistäviin
hankkeisiin. Tarkemmat tiedot löytyvät kunnan sivulta Vuosiavustukset ja
yhteistyösopimukset - liperi.fi
12. Liikenneturvallisuustyöryhmän kokous
Pekka Tuhkanen osallistui ikäihmisten neuvoston edustajana kunnan
liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukseen. Kokouksessa nousi keskusteluun teiden
talvikunnossapito ja se, että ikäihmisille tuottaa ongelmia aurauksen tukkimat
pihaliittymät. Tämä estää monen ulkoilun, jopa pääsyn postilaatikolle. Tilanteen
toivotaan parantuvan, kun kunta tekee uudet sopimukset teiden kunnossapidosta
talvikaudelle 2022-2023.
Valtatie 9:n kunnostus aloitetaan ja Liperintien asfaltointi Liperin ja Ylämyllyn välillä
toteutetaan vuoden 2023 aikana.
Liikenneturvallisuus viikko järjestetään syyskuussa
ELY:ltä on haettavissa avustuksia yksityisteiden kunnostamiseen.
teiden ongelmakohdista ja tilanteista voi ilmoittaa puhelinnumeroon 0200 2100,
numeroon voi jättää viestin 24 h vuorokaudessa.
13. ARA:n korjausavustus ikäihmisille
Muistutus ikäihmisille, että ARA:lta voi hakea avustusta kodin muutosremontteihin,
jotka jatkavat ikäihmisten mahdollisuutta asua omassa kodissaan. Myös Siun soten
kotikuntoutuksen kautta voi saada apua muutosrakentamiseen.
14. Muut esille tulevat asiat
Ikäihmisten asiakaspalveluiden odotusajat on julkaistu.
Siun sotella on käynnissä etsivän vanhustyön kokeilu muutamassa pilottikunnassa.
Tavoitteena on löytää matalan kynnyksen tapoja auttaa ikääntyneitä ihmisiä oikeaaikaisesti ja iäkkään ihmisen omilla ehdoilla.

Ylämyllyn alueelle on suunnitteilla uusi 30 paikkainen palvelutalo.
Ikäihmisten neuvostolle on esitetty toive järjestää luentotilaisuus testamentin
laatimisesta ja edunvalvonnasta.
Kuntalaisaloitteen pohjalta on suunniteltu Viinijärven uimarannan kunnostamista ja se
toteutuu laajemmin, mikäli hankkeeseen saadaan rahoitusta, muuten käytettävissä
olevien määrärahojenpuitteissa.
Taipaleen kulttuuriviikko järjestetään heinäkuussa, ikäihmisten neuvostolle esitettiin
pyyntö osallistua palvelutalon asukkaisen ulkoilutukseen.
15. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään ke 13.4. klo 9.00 Penttilä-salissa (varapäivä ma 11.4.)
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15.

