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Liperin ikäihmisten neuvosto

Aika ja paikka: 8.9.2022 klo 09-11.20 Liperin kunta, Penttilä-sali
Osallistujat:

Laeslehto Tuula, puheenjohtaja
Ulla Jolkkonen, varajäsen
Timoskainen Liisa, varajäsen
Kotkajuuri Kauko, varapuheenjohtaja
Tuhkanen Pekka, jäsen, poistui kokouksesta klo 10.51
Räsänen Orvokki, jäsen
Pakarinen Tuula, valtuuston edustaja
Jetsonen Anne, hyvinvointilautakunnan edustaja
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Linkola Riitta, sihteeri

Poissa:

Leppänen Kalevi, jäsen
Tuomo Immonen, jäsen
Satu Melkko, Siun sote

IKÄIHMISTEN NEUVOSTON muistio 8.9.2022
Käsitellyt asiat:

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
3§ Liperin liikkumisohjelma
Liperin kunta on tilannut WSP:ltä koko kuntaa koskevan liikkumisohjelman ja sen
ohella myös liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelman. Paula Liukkonen ja Salla
Saarijärvi ovat mukana tässä työssä.
Ikäihmisten neuvostoa kuultiin ikäihmisten näkökulman saamiseksi mukaan
liikkumisohjelman valmisteluun. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että ikäihmisten
näkökulmasta tilanne on Liperissä suhteellisen hyvä. Niin kunta kuin järjestöt itse
järjestävät monipuolisesti liikuntaa Liperin taajamissa. Keskustelussa nousi esille mm.
tarve ulkokuntosaleille, joidenkin hiihtolatujen muuttaminen niin, että ne ovat
helpompia myös ikäihmisille sekä ikäihmisille sopivien lyhyehköjen ulkoilulenkkien,

nk. ”penkkilenkkien” rakentaminen. Ongelmaksi koettiin erityisesti se, että syrjäkylillä
ei ole ohjattua liikuntatoimintaa, eikä liikenneyhteydet mahdollista osallistumista
taajamien liikuntaryhmiin. Kuntalaiset ovat tällä hetkellä eriarvoisessa tilanteessa myös
maksuttomien kuntosalivuorojen keskittyessä Jyrin alueelle.
4§ Vanhusten viikon ohjelma
Käytin läpi vanhusten viikon ohjelma
Liikuntapäivä: Tuula Pakarinen virittelee retkeilijöille tulet 3.10. Antin laavulle
valmiiksi
Luustoterveyspäivä: Liperin SPR hoitaa kahvit ja taukojumpan hoitaa Mira Kostamo.
Kutsu tilaisuuteen lähetetään naapurikuntien vanhus- / ikäihmisten neuvostoille ja
Liperin vammaisneuvostolle.
5§ Syksyn toimintasuunnitelma
Syyskauden kokoukset 27.10. klo 12 Ylämyllyllä, 30.11. klo 9.00 Penttilä-salissa.
Liikenneturvallisuuspäivät 17.-19.10. Kauko Kotkajuuri avaa tilaisuudet Penttilässä
17.10. ja Viinijärvellä 18.10.. Tuula Laeslehto avaa tilaisuuden Ylämyllyllä 19.10..
Kuulemistilaisuus järjestetään Ylämyllyllä uudella yläkoululla 27.10. klo 15.00

6§ Hyvinvointialueen vanhusneuvoston toiminta
Hyvinvointialueen vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt, kunnista on 1 edustaja,
Joensuusta 2 sekä isojen järjestöjen edustajat. Liperin edustajana on ikäihmisten
neuvoston pj. Tuula Laeslehto.
Hyvinvointialueen vanhusneuvoston pj. on Pertti Vainionpää, ja vpj Paula Kotilainen.
Vanhusneuvosto on antanut lausunnon Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen strategiaan
liittyen. ja siihen on esitetty lisättäväksi omalääkärijärjestelmän käynnistäminen ja
palvelusetelin käyttöön otto.
Kokouksessa on käsitelty myös lausunto Kansallisen ikäohjelman jatkotavoitteita
koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä vuosille 2023-2030
7§ KUHA-tilaisuudet 2022
Sopimukset esiintyjien kanssa tehty. Esitykset toteutetaan vuoden 2022 loppuun
mennessä. Esityksiä on tilattu kaikkiaan 15, kolmelta eri taholta.
8§ Talous
Käytiin läpi Rauha Ylösen kuolinpesän varojen tilanne ja ikäihmisten neuvoston vuoden
2022 toteutunut taloustilanne.
9§ Senioripuiston käyttö kesän 2022 aikana
Kesän aikana senioripuistoa on käytetty jonkin verran. Puisto sijaitsee alueella, jolla
asuu paljon iäkkäitä ihmisiä. Ikäihmisten neuvoston kanta on, ettei senioripuistoa
siirretä Yhteisötalon piha-alueelle. Perusteluina puiston käyttö sekä lähellä sijaitsevat
hoivalaitokset, joiden fysioterapeutit voivat tuoda hoivakotien asukkaita ja

vuorohoitojaksolla olevia asiakkaita senioripuiston käyttäjäksi.
Liperin koulun remontin yhteydessä koulun pihalle tulee hyvä lähiliikuntapaikka, jota
myös ikäihmiset voivat käyttää.
10§ Tiedoksi
Kirjastoilla on olemassa maksuton kotikirjastopalvelu, jonka kautta on mahdollisuus
saada lainattavat kirjat kotiin tuotuina. Kotilainauspalvelun voi tilata suoraan kirjastolta.
Kävelyjalkapallon kokeilut
Ikäihmisten neuvosto on ollut yhteystyössä Ylämyllyn Yllätyksen kanssa
kävelyjalkapallokokeiluissa. Kertoja oli 3, mutta osallistujia ei juurikaan ollut.
Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030: Ikäihmisten neuvoston lausunto on lähetetty
27.7.2022
11§ Saapunut posti
Liikuntapalvelut järjestää maksuttoman linja-autokuljetuksen Ikäihmisten
terveyspäivään ti 11.10. Ilmoittautumiset Riitta Linkolalle 0400 585 539.
Vie vanhus ulos -kampanja 7.9.-7.10.
Eija Riepon palaute kuulemistilaisuudessa esiin tulleisiin asioihin.
Ikäihmisten sosiaalipalveluiden odotusaikojen julkaisemiseminen.
22.9. klo 12 järjestetään Liperin kirkonkylän keskustavisio -kokous.
12§ Muut esille tulevat asiat
Penttilä-salin tukikaiteet puuttuvat edelleen. Asiasta tehty vammaisneuvoston ja
ikäihmisten neuvoston yhteisaloite jo useita vuosia sitten. Toimitetaan silloinen aloite
Jouni Pekoselle.
Viinijärven keskustan jalankulkuväylien katukivetykset korkeita, korjausta toivotaan.
Tehostetun palveluasumisen yksikkö, tepa-talo, tulossa Ylämyllylle. Ikäihmisten
neuvosto esittää, että Liperin kunta käynnistää nimikilpailun Honkalammelle
valmistuvalle uudelle tehostetun palveluasumisen yksikölle.

13§ Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous on 27.10 klo 12 Ylämyllyllä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20

