MAAKUNNALLISEN IKÄVERKOSTON KOKOUS 7.6.2022
klo 9.15-11.15 Teamsilla
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ASIALISTA:
1. Kokouksen avaus
2. Edellisen kokouksen muistio
3. Ikäihmisten vaikuttamispäivien
yhteenveto
4. Kaatumisen ehkäisyn kuntakohtaiset
liikuntaryhmät
5. Muut asiat
6. Seuraava kokous
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Tervetuloa Ikäihmisten
vaikuttamispäiviin toukokuussa 2022!
Tervetuloa osallistumaan, oppimaan, keskustelemaan
ja vaikuttamaan☺

2.5 klo 13-15 Luumäen Mäntykoti
3.5 klo 13-15 Rautjärven kunnantalo
5.5 klo 13-15 Taipalsaaren kirkonkylän koulu
6.5 klo 10-12 Savitaipaleen Toimintakeskus Suvanto
11.5 klo 13-15 Imatran valtuustosali ja talvipuutarha
12.5 klo 13-15 Parikkala, kunnantalo
19.5 klo 13-15 Lappeenrannan valtuustosali ja lehdistötila
20.5 klo 13-15 Lemin koulukeskus
8.6 klo 13-15 Ruokolahden koulu
Ikäihmisten vaikuttamispäivissä toteutetaan kaksi
osallistavaa työpajaa: kaatumisen ehkäisyyn ja ikäihmisten
vaikuttamismahdollisuuksiin liittyen. Tarjolla on myös
maksutonta, henkilökohtaista digitukea sekä kahvit.
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ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Ikäihmisten vaikuttamispäivät:

8.6.2022

Ikäystävällinen Etelä-Karjala
–hankkeen toimenpide:
Järjestetään ikäihmisten
vaikuttamispäivät x 2

Maakunnallisen
Ikäverkoston 1.kokouksessa
26.5.2021 sovittu, että
lähdetään valmistelemaan
ikäihmisten
vaikuttamispäiviä kaikkiin
alueen kuntiin

Alueen kuntien vanhus- ja
vammaisneuvostojen
jäseniltä toivottu
sisältöehdotuksia
vaikuttamispäiviin syksyn
2021 kokouksissa

Lions Clubien ja alueen
Osuuspankkien
kiinnostuksen kartoitus
yhteistyöhön alkusyksyllä
2021

Maakunnallisen
Ikäverkoston kokouksessa
21.10.2021 sovittu
vaikuttamispäivien
ajankohdat tammihelmikuulle 2022

Kuntakohtaiset
suunnittelupalaverit
marras-joulukuussa 2021.
Vaikuttamispäivien
työpajojen sisältö:
ikääntyneiden osallisuus ja
kaatumisen ehkäisy

Joulukuussa 2021 sovittu
vaikuttamispäivien
ajankohtien siirto
toukokuulle 2022,
pandemiatilanteen
johdosta

Vaikuttamispäivien
markkinointia alueen
sidosryhmissä syksy 2021kevät 2022

Kuntakohtaiset
suunnittelupalaverit,
yhteistyöpalaverit muiden
toteuttajien kanssa sekä
vaikuttamispäivien
työpajojen suunnittelu
maalis-huhtikuu 2022.

Eksoten mediatiedote
ikäihmisten
vaikuttamispäivistä
28.4.2022. Paikallislehtien
mainokset ja jutut
mediatiedotteen jälkeen.

Ikäihmisten
vaikuttamispäivien toteutus
kaikissa alueen kunnissa
2.5-8.6.2022

Vaikuttamispäivien
palautteet ja
kehittämisehdotukset
käsitellään kuntien vanhusja vammaisneuvostoissa
sekä maakunnallisessa
Ikäverkostossa 2022.

Ikäihmisten vaikuttamispäivät jatkuvat keväällä 2023☺
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Osallistujien palautteita ikäihmisten vaikuttamispäivistä:
Antoisa iltapäivä,
tuli kuulluksi
tulemisen tunne.

Avoin keskustelu,
hyviä ideoita ja
ajatuksia.

Sai tavata ja
kuulla
kuulumisia
ikätovereilta.

Pitää kiinnittää
huomiota
liikkumiseeni ja
kotiympäristöön.

Enemmän
aikaa, lisää
aikaa.
Oli mukava kun sain
kertoa palautetta ja
kuuntelitte.
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Sain vaikuttaa
mielipiteilläni.

Oli erittäin
mukava tavata
vertaisia ja tuoda
julki mieltä
painavia asioita.

Tällaisia pitäisi olla
missä saa sanoa
mikä on tärkeää.

Paljon
hyötyä!
Olipa
mielenkiintoinen
hetki yhdessä, ihan
meille tarkoitettu.

Oikein hyvä tilaisuus,
tietoa tuli laajasti.
Lisää tämänkaltaisia
tilaisuuksia.
Pysytään
pystyssä!

Osallistujien palautteita vaikuttamispäivien kaatumisen ehkäisyn työpajasta:
Miten toimit jo nyt:

Tasapainoharjoittelen

Jumppaan
Sauva
mukana
ulkoillessa

Henkinen
vireys
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Liukuesteet
käytössä

Ulkoilen

Pyöräilen
En kiipeä
taloustikkaille

Nastakengät
käytössä

Teen sudokuja
aivojumpaksi

Äijäjoogaan

Juon vettä

Vesijumppaan

Terveellinen
ruokavalio

Osallistujien palautteita vaikuttamispäivien kaatumisen ehkäisyn työpajasta:
Terveiset ja toiveet kunnalle
ja sote-toimijoille:

Liukuesteet yli
65-vuotiaille
ilmaiseksi

Kävelysauvoja
jakoon

Ohjattua
liikuntaa
myös kesällä

Ilmaisia
kuntosaliryhmiä

Tiedotusta
enemmän

Olisi mukava jos joku
soittaisi ja kysyisi
kuulumisia
Säännölliset
ehkäisevät
terveystarkastukset

Penkkejä
kävelyteiden
varteen
Istumapaikka
kunnan tilojen oven
viereen
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Lääkityksen
tarkistus ja
sairauksien
hoito

Järjestöt
mukaan
ulkoliikuntaan

Hiekoitus ja
auraus
kuntoon

Voisiko jättää
potkukelkkailijoille
oman kaistan

Yrittäjiä
tuettaisiin
esteettömyyden
korjauksiin

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Mitä tapahtuu ikäihmisten vaikuttamispäivien
jälkeen?

8.6.2022

Vaikuttamispäivien
palautteet ja
kehittämisehdotukset
käsitellään kuntien vanhusja vammaisneuvostoissa
sekä maakunnallisessa
Ikäverkostossa 2022.

Kuntakohtaiset Pysytään
pystyssä –liikuntaryhmien
valmistelu jatkuu: ryhmät
käynnistyvät syksyn 2022
aikana.

Rolla on the road apuvälineinfo kuntien Arjen
olohuoneisiin
vaikuttamispäivien
palauteen perusteella
toteutuu syksyllä 2022.

Vanhustenviikon
maakunnallista
etäjumppapäivää 4.10.2022
valmistellaan yhteistyössä
kuntien ja oppilaitosten
kanssa.

Ikäakatemia -webinaari
5.10.2022 toteutuu
vanhustenviikolla, yhtenä
teemana kaatumisen
ehkäisy, muu sisältö
tarkentuu myöhemmin.

Kaatumisen ehkäisyn
osallistavat työpajat
jatkuvat eri sidosryhmien
kohtaamisissa syksyllä
2022.

Hyvinvointialueen yhteisen
vanhusneuvoston
toiminnan käynnistyminen
syksyllä 2022.

Kuntakohtaisia vanhus- ja
vammaisneuvostojen infoja
kuntalaisille valmistellaan ja
järjestetään syksyn 2022
aikana.

Kevään 2023 Ikäihmisten
vaikuttamispäivien
valmistelu käynnistyy
loppuvuodesta 2022.

Hyvinvointialueen
osallisuustyöryhmässä
ikääntyneiden osallisuuden
ja vaikuttamisen keinojen
vahvistamiseen liittyvä
yhteistyö jatkuu.

Muiden vaikuttamispäivissä
esiin tulleiden
kehittämisehdotusten
toteutus alueen kunnissa.
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3. Ikäihmisten vaikuttamispäivien yhteenveto
•
•
•
•

Kuntakohtaiset palautteet lähetetty kuntien hyte-koordinattoreille.
Palautteita ja kehittämisehdotuksia käsitellään myös kuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen
kokouksissa.
Keskustelua palautteista ja kehittämisehdotuksista
Palautteiden johdosta käynnistyy syksyllä Apuvälineinfo, “Rolla on the road”- kiertue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ma 5.9. klo 13-15 Elvinkulman olohuone
Ke 7.9. klo 13-15 Toimintakeskus Suvanto
Ke 14.9. klo 10-12 Kirnu, Parikkala
Ti 20.9. klo 10-12 Iso apu, Lappeenranta
To 15.9 klo 14-16 Kohtaamispaikka Luoto, Saimaanharju
Ti 27.9. klo 13-15 Sopukka, Rautjärvi
To 6.10. klo 13-15 Asukastila, Lemi
Ma 10.10. klo 12-14 Seuratalo Joukola
Ke 12.10. klo 10-12 Iso apu, Imatra
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4. Pysytään pystyssä -liikuntaryhmät syksyllä 2022:
•

Kuntakohtainen valmistelun nykytila?
• Ikäinstituutin aineiston valmistumisen nykytila?
• Terveys- ja hyvinvointiasemien henkilöstön info Pysytään pystyssä –liikuntaryhmistä toteutunut viikolla 21.
• Muut mahdolliset yhdessä sovittavat asiat?
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5. Muut mahdolliset asiat:
Vanhustenviikon maakunnallinen etäjumppapäivä
4.10.2022.
Vanhustenviikon Ikäakatemia –webinaari
kansalaisille 5.10.2022.
Ikäverkoston kokousmuistioiden saatavuus
sidosryhmätoimijoille.
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6. Seuraava kokous:
1.9 klo 9.00-11.00 Teamsilla
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Kiitos.
Sari Hokkanen
Projektipäällikkö
p. 040 683 8962
sari.hokkanen@eksote.fi

@sarijhokkanen

Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hanke saa
sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää
valtionavustusta terveyden edistämisen
määrärahasta.
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