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Paikka Kaupungintalo II krs, kaupunginhallituksen kokoushuone
Paikalla
Eila Lampio
Heikki Vappula
Pentti Vilmi
Marketta Iso-Kuortti
Eveliina Aaltonen
Inga-Maija Hyppölä
Erkki Liedes
Leena Sorvali
Kaija Koljonen
Terttu Uosukainen
Kari Kempas
Eeva Marin
Tiina Häyrinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen poissa
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

1. Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikille hyvää vuotta 2019
2. Läsnäolijoiden toteaminen
- Inga-Maija Hyppölä oli poissa, paikalla varajäsen Erkki Liedes
- muut jäsenet paikalla
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (18.12.2018)
- hyväksyttiin muutoksitta
4. Toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelman päivitys 2019
- toimintakertomus hyväksyttiin lisäyksellä ”vanhusneuvoston oma arvio”
- toimintasuunnitelma hyväksyttiin, toimintasuunnitelmaan lisättiin osaksi
viestintäsuunnitelma
- todettiin, että yhteiskokous vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kesken on
syytä pitää keväällä, teemaksi ehdotetaan ”Liikenne ja liikenneturvallisuus”.
Puheenjohtajat keskustelevat ja kalenteroivat yhteiskokouksen, sihteeri hoitaa
käytännön järjestelyt.
5. Viestintäsuunnitelma
- viestintäsuunnitelma lisättiin toimintasuunnitelman osaksi
- vanhusneuvosto päätti pyytää Lahden kaupungin viestinnän edustajan kokoukseen
kertomaan mahdollisuuksista ja tavoista lisätä neuvoston näkyvyyttä ja
yhteydenpitoa median kanssa.
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6. Aloite Phsotey:lle ”Vanhuspalvelulain, sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain kirjain ja
henki korostavat varhaisen puuttumisen, ennakoivan hoitamisen tärkeyttä”
-

päätettiin toimittaa aloite Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle

7. Kirjelmä ja aloite Yhteinen Päijät-Häme –hankkeelle
-

vanhusneuvosto päätti lähettää kirjelmän ja aloitteen Yhteinen Päijät-Häme –
hankkeelle tarpeesta palkata tai muuten järjestää ikäihmisten keskuudessa
tekevien vapaaehtoistyöntekijöiden tueksi vapaaehtoistyön koordinaattori.

8. Muut asiat
-

Kotiin vietävien palvelujen tulosaluejohtaja Jouni Sakomaa siirtyy ensi vuoden alusta
alkaen toisen työnantajan palvelukseen eikä siis ole enää käytettävissä. Hänen
sijaisenaan on 1.1.2019 alk. Pirkko Peltomaa siihen saakka kunnes uusi
tulosaluejohtaja on saatu rekrytoitua.

9. Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.42
- seuraava kokous 5.2.2019 klo 10-12 kokouspaikka Lahden pääkirjasto
- kokoukseen kutsutaan Pirkko Peltomaa Phhykystä
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