VANHUSNEUVOSTO 11/2018
Aika

29.10.2018 klo 13.00 – 14.36

Paikka

Lahden kaupungintalo, kokoushuone 110 I krs

Paikalla

Eila Lampio
Heikki Vappula
Pentti Vilmi
Marketta Iso-Kuortti
Eveliina Aaltonen
Inga-Maija Hyppölä
Leena Sorvali
Kaija Koljonen
Terttu Uosukainen
Kari Kempas
Eeva Marin
Karin Puumalainen
Tiina Häyrinen

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

1. Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
2. Läsnäolijoiden toteaminen
- poissa jäsen Eveliina Aaltonen, paikalla varajäsen Karin Puumalainen
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (9.10.2018)
- hyväksyttiin muutoksitta
4. I&Q kärkihankkeen lausuntopyyntö ”iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen
kokonaisuus Päijät-Hämeessä”.
Kokous teki lausunnon, joka toimitetaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle
5. Digitaito-projekti, vanhusneuvoston rooli
Digitaito- projektin vetäjä Marko Torppala, Linkkitiimi Oy:stä lähetti sähköpostin
vanhusneuvostolle 8.10.2018. Sähköpostissaan Torppala toivoi vanhusneuvostolta
suunnitelmallista ja konkreettista tiedottamista projektin onnistumisen tukemiseksi.
Vanhusneuvosto keskusteli sähköpostista ja meneillään olevasta projektista todeten
seuraavaa:
Vanhusneuvosto katsoo käynnissä olevan seniorien digilukutaidon edistämisen Digitaitoprojektin ja jatkossa projektin tuloksena syntyneellä vertaistukiopetusta tarjoavalla
toimintamallilla erittäin hyödyllisenä ja kannatettavana toimintana.
Vanhusneuvosto katsoo, ettei sen tehtävänä ole aloittaa
järjestelmällistä jäsenten verkoistoihin nojaavaa
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tiedottamista projektin tiimoilta. Vanhusneuvosto ei voi profiloitua yhden projektin
kannatusryhmäksi vaan neuvoston tehtävänä on löytää ja kannustaa kaikkia uusia
toimijoita luomaan uusia tapoja osallistaa ikäihmisiä.
Vanhusneuvoston jäseniä on käynyt tutustumassa Digitaito-projektin kinkereillä ja
todennut toiminnan olevan eritasoiset oppijat huomioivaa sekä palkitsevaa. Lisäksi
kinkerien kautta on syntynyt ikäihmisten pariin paljon uutta sosiaalista kanssakäymistä.
Projekti on tähän mennessä onnistunut tavoitteessaan luoda yhteisöllisyyttä ja
oppimisen iloa ikäihmisten parissa.
Vanhusneuvosto ottaa vastaan Marko Torppalan tarjouksen, jossa hän tarjoutuu
opettamaan vanhusneuvoston jäsenille kuinka saa ”tehot irti” ilmaissovelluksista ja
mobiilisovelluksista. Vanhusneuvosto toivoo opetustilaisuuden järjestyvän kevään 2019
puolella.
6. Muut asiat
- Senioriliikkeen kutsu seminaariin 6.11.2018 Helsinkiin
- Vanhusneuvostopäivät 7.11.2018 Helsingissä, yhteiskuljetus kaupungintalolta klo
8.00 ja paluukyyti Helsingistä klo 15.00
- Joulukokous ja jouluateria 18.12.2018 klo 12 - , alustava ajatus ravintola Casseli
7. Seuraava kokous
Seuraavaan kokoukseen 28.11.2018 klo 10 kutsutaan Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymän kotiin vietävien palvelujen tulosaluepäällikkö Jouni Sakomaa
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.
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