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1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.25
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin läsnäolijat ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asialista
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3§ Ikäihmisten neuvoston toimintakausi 2017–2021
Sihteeri on laatinut toimintakertomuksen ikäihmisten neuvoston koko
toimintakaudesta.
Toimintakertomus liitteenä.
Laitetaan toimintakertomus tiedoksi Kotiseutu-uutisille.
Lisätään katsaus tulevaisuuteen
4§ Teatteriretki Utran teatteriin 28.7.
Ilmoittautuneita tällä hetkellä alle 20, seurataan koronatilannetta.
5§ Jouni Pekonen: Terveiset elinympäristöpalveluista
Lain mukainen toiminta -> moni liittyy elinympäristöpalveluiden toimintaan
-

kuntastrategian pohjalta ruvetaan kehittämään kunnan
elinympäristönpalveluita, maankäyttö, kaava-asiat, investointihankkeet
kirkonkylän keskustan kohentamien aloitetaan kesällä

-

myllyn alueen kehittäminen
Kirkkolahden kehittämishanke
rakennuslupia nyt enemmän kuin vuosiin, haja-asutusalueelle rakennetaan
paljon
Honkalammen alue, Kononovin kaivanto, Leinosenlampi, Lehtoranta mm
asutuskäyttöön vuosien varrella
yläkoulun piha-alueesta tulossa merkittävä lähiliikuntapaikka
Ylämyllyn alueella tiesuunnitelma tehty 9-tielle, eritasoliittymä tulossa Liperin
risteykseen
YM;n alue vahvaa kasvualuetta
Apilakuja + Kielokuja kunnostus käynnissä
kestävän kehityksen hankkeita käynnistynyt, mm. katuvalojen modernisointi
led-valoihin
vapaa-aika sektori kasvanut paljon: mm. Kinttupolkujen uudistaminen +
laavualueiden kunnostaminen + lähiliikuntapaikat
kolmannen sektorin panos luontoreittien kunnostaminen (mm. Vainolampi,
Viinijärven luontopolku, Pienten koulun käyttöönotto)

6§ Satu Melkko: Liperin kunnan ikäihmisten palvelut
-

-

kotiin annettavat palvelut + asumispalvelut, palveluohjaaja keskeisessä roolissa
päiväkuntoutus tulee kotona asuvien pärjäämäistä. Kuntoutusjaksonon
määräaikainen, käynnistyy taas syksyllä 5 hengen ryhminä, kokoontuu
Konttilanhovissa 3 x vk, Viinijärvi 1 x viikko
kotiin voi saada maksuttoman arviointikäynnin, jos on tarvetta selvittää kotona
pärjäämisen asioita = kotikuntoutus
kotihoito antaa palveluita kuten ennenkin, palveluohjaajan kautta
neliapilasta tulee asumispalveluyksiköksi syksystä
tehostetun palveluasumisen yksikkönä toimii Iltarusko ja Sarastus, Ylämyllylle
rakennetaan uusi yksikkö
Tiimimalli käytössä lääkäripalveluiden saamiseksi, omahoitajapalvelu toiminut
hyvin, lääkärille pääsy ei aina ole helppoa, lääkäreiden puolelta tiimimalli ei
välttämättä hyvä, koska kontakti potilaisiin puuttuu. Tiimimalli jakanut
mielipiteitä.
Ennakoivaa palvelutarpeen selvitystä ei enää ole Siun sotella
henkilöstöresurssipula on suurta

7§ Tuula Pakarinen: Kunnanvaltuuston ja ikäihmisten neuvoston yhteistyö
-

aktiivinen valtuusto
yhteistyö kunnan elinten ja IN:n väillä toiminut monen henkilön kautta
kunnan koko väestö hyötyy ikäihmisten neuvoston aloitteista

-

valtuustotasolla on hyvin huomioitu ikäihmisten asioita
kuntalaisaloitteita voi tehdä kaikki, mutta joukossa on enemmän voimaa

8§ Muut esille tulevat asiat
Sihteerin työjärjestelyt: poissa syksyn
Antti Multala:
-

Jo ennen lakisääteistä ikäihmisten neuvostoa Liperissä toimi ikäihmisten
neuvosto, nykyinen toiminta jatkanut hyvin samoilla linjoilla.

Tuula Pakarinen
-

kiitos ikäihmisten neuvoston miehille Penttilänpihan ja Neliapilan kiikkujen
korjaamisesta

Pj:n puheenvuoro:
-

kaikki ovat olleet sitoutuneita Ikäihmisten neuvoston toimintaan
jäsenet tuovat viestejä omiin yhdistyksiin ja päinvastoin
aktiivisuus, kannanottoja, keskusteluja
kunnan ikäihmisten viestien kuuleminen erilaisissa tilaisuuksissa
Satu, Jouni: kiitos kun olette olleet paikalla asiantuntijoina

9§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40

