VANHUSNEUVOSTO 10/2018
Aika

9.10..2018 klo 13.00 – 15.05

Paikka

Lahden kaupungintalo, valtuustosali II kerros

Paikalla

Eila Lampio
puheenjohtaja
Heikki Vappula
varapuheenjohtaja
Pentti Vilmi
jäsen
poissa
Marketta Iso-Kuortti jäsen
Eveliina Aaltonen
jäsen
Inga-Maija Hyppölä jäsen
Leena Sorvali
jäsen
Kaija Koljonen
jäsen
Terttu Uosukainen jäsen
poissa
Kari Kempas
jäsen
Eeva Marin
jäsen
Tiina Häyrinen
sihteeri
Raisa Valve
asiantuntija
+ 14 avoimeen kokoukseen osallistunutta, nimilista arkistokappaleessa

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Poissa jäsenet Pentti Vilmi ja Terttu Uosukainen
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (27.9.2018)
Hyväksyttiin muutoksitta
4. Puheenjohtaja toivotti avoimeen kokoukseen osallistuja tervetulleiksi
- vanhusneuvosto esittäytyi
- vanhusneuvoston toiminta
5. Ikäihmisten ruokailupalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä, Ikäruoka-hanke Raisa
Valve
6. Kokouskahvit Tyrmässä, kaupungintalon pohjakerros klo 14.00 - 14.15
7. Varajäsenille muistiot sähköpostilla vai luku verkkosivuilta?
Vanhusneuvosto on saanut palautetta, että varajäsenet eivät saa kokousten muistioita
sähköpostitse. Kaupungin käytänne on, että muistiot julkaistaan verkkosivuilla ja ne
ovat sieltä kaikkien luettavissa. Vanhusneuvosto käsitteli 21.11.2017 kokouksessaan
varajäsenille muistion lähettämistä sähköpostitse.
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Tuolloin neuvosto päätti, että jäsenet joiden sähköpostiosoite on tiedossa laitetaan
muistio sähköpostitse tiedoksi.
Päätetiin jatkaa nykyisellä käytännöllä. Asialista lähetetään sähköpostitse varsinaisille
jäsenille ja muistiot luettavissa verkkosivuilta.
8. I&Q kärkihankkeen lausuntopyyntö ”iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen
kokonaisuus Päijät-Hämeessä”.
Materiaali toimitettu sähköpostilla ja paperipostina , lausunnon jättöpäivä 31.10.2018
Päätettiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen, joka pidetään ma 29.10.2018.
9. Muut asiat
Muistiyhdistyksen 30- vuotisjuhla teatterilla 9.10.2018
Vanhusten viikon yhteislaulutilaisuus Kaarisillassa, Engel-makasiinilla 10.10.2018
Vanhustenviikon pääjuhla torstaina 11.10.2018, 8-Salilla
Seniorien hyvinvointipäivä 17.10.2018, Suurhallilla
Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen keskustelutilaisuus Messukeskuksella
30.10.2018 klo 16.00 -18.00
10. Puheenjohtaja avasi keskustelun kokousedustajien ja vieraiden välille
Keskusteluun nousivat vanhusneuvoston rooli ja työ ikäihmisten edunvalvojana
LSL:n seniorilippu ja Digitaito- projekti Lahdessa.
Vanhusneuvosto ja avoimeen kokoukseen osallistujat päättivät tehdä LSL:lle
ehdotuksen, että seniorilippuja voisi ostaa myös rahalla eikä vain arvokortilla.
Toivetta perustellaan sillä, että palvelu jää arvokortittomilla ikäihmisillä käyttämättä.
Arvokortti kuluineen (korttimaksu, latausmaksu ja ladattu summa) muodostavat
ikäihmisille suuren kulun, kortille ladatulle rahalle on usein muutakin käyttöä kuin
odottamassa satunnaisen matkan tekoa.
Linja-autoissa rahastetaan edelleen eri tuoteryhmiä, lastenlippu, koululaislippu,
nuorisolippu ja peruslippu, seniorilipun lisäys tuoteryhmään on toivottavaa eikä liene
rahallisesti suuri investointi.
Vanhusneuvosto yhdessä avoimeen kokoukseen osallistuneiden ikäihmisten kanssa on
varma siitä, että em. lippuryhmän ja rahalla maksamisen mahdollistaminen lisää
seniorilipun käyttöä ja edistää ikäihmisten liikkumista ja sosiaalista kanssakäymistä.
Ehdotus toimitetaan Lahden seudun liikenteelle.
Puheenjohtaja päätti § 10 ja kiitti kokoukseen osallistuneita vilkkaasta keskustelusta.
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 29.10.2018 klo
13- 15.00
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Marraskuun kokoukseen kutsutaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kotiin
vietävien palvelujen tulosaluepäällikkö Jouni Sakomaa
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti vanhustenviikon avoimen kokouksen klo 15.05 ja kiitti sekä
kokousedustajia, että vierailijoita osallistumisesta.
Vanhusneuvosto oli iloinen, että avoimeen kokoukseen tuli vierailijoita, perinnettä tulee
jatkaa osana valtakunnallisen vanhusten viikon viettoa Lahdessa.
Muistion vakuudeksi
Tiina Häyrinen, sihteeri
Jakelu: jäsenet
Provincia/luottamustoimipalkkiot
verkkosivut
kaupunginhallitus
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