VANHUSNEUVOSTO
Aika

17.4.2018 klo 10.00 -12.15

Paikka

Lahden kaupungintalo, kh:n kokoushuone 2 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
Piritta Mattila
Marko Torppala
Tiina Häyrinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen - 11.30
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
asiantuntija, Hyky § 1-4
esittelijä, paikalla ennen kokouksen alkua
sihteeri

1. Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet ja vierailijat tervetulleiksi
2. Läsnäolijoiden toteaminen
- kaikki jäsenet olivat paikalla
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (13.3.2018)
- edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta
4. Hykyn ajankohtaiskatsaus, palvelupäällikkö Piritta Mattila
- kuultiin ajankohtaiskatsaus palveluseteleistä, Siirin kautta annettavat palvelut
- palvelujen valinnanvapaudesta ja henkilökohtaisesta budjetoinnista - pilottina
5. Vanhusneuvoston esitteen uusiminen
- päätettiin väriksi vihreä
- vammaisneuvoston esitteen kaltainen, yläreunaan kuitenkin kokoava
ylätunnistekuva
- yhteystiedoksi vain sihteerin tiedot
- tekstit ja toiveet viedään viestintään, josta saadaan apu graaffiseen suunnitteluun
- verkkosivujen polku vanhusneuvoston sivuille näkyviin esitteeseen
Verkkosivuille pyydetään lisäämään jäsenten puhelinnumerot ja sähköposti
osoitteet kaupunkilaisten yhteydenpitoa varten
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6. Muut asiat
Tapahtumia keväällä
- 14.5.2018 klo 9.00 – 13.00 Päijät-Hämeen liiton tilaisuus Upseerikerholla
”ikäihmisten palvelut muutoksessa, miten minun käy”
- Työpaja vanhusneuvosto/vammaisneuvosto ja LSL, 21.5.2018 klo 16.15 – 18.00
BW Tower 7 krs
- Maakuntauudistuksen infotilaisuus alueen vanhusneuvostoille 22.5.2018 klo 1416.00 osoitteessa Kirkkokatu 12
Helsingin kaupungin vanhusneuvoston vierailu Lahdessa 30.5.2018 klo 9.30 16.00
7. Vanhusneuvoston puoltava lausunto, seniorien digilukutaidon ja sähköisen asioinnin
tuen kehittäminen- projektille
Ennen kokousta Marko Torppala/Linkkiteam esitteli kokoukselle seniorien
digilukutaidon ja sähköisen asioinnin tuki- projektia.
Vanhusneuvosto puoltaa projektia ja toivoo hyvinvoinnin ja osallisuuden jaoston
myöntävän tarvittavan rahoituksen. Perusteluina puoltavalle lausunnolle
vanhusneuvosto esittää seuraavaa:
Ikäihmisten määrä lisääntyy vuosi vuodelta ja palvelut siirtyvät enenevässä määrin
verkkoon ja digitaaliseen maailmaan, tämän yhtälön purkamiseen tarvitaan pikaisia ja
laadukkaita ohjaustoimia. Lahden kaupungin strategia on nostanut digitaalisten
palvelujen ja asioinnin lisäyksen yhdeksi teemaksi, vanhusneuvoston mielestä tämä
velvoittaa Lahden kaupunkia mahdollistamaan senioreille esitellyn projektin palvelut.
Vanhusneuvosto tunnistaa, että Lahden kaupungissa on tarjolla digilukutaidon ja
sähköisen asioinnin ohjeistusta. Voimassa olevien palveluiden heikkoutena on
sirpaleinen toteutus eri toimijoiden kautta, niin laadullisesti kuin saavutettavuudelta.
Vanhusneuvosto katsoo, että projektin esittämälle toteutukselle, eli matalankynnyksen
ja vertaistuella annettavaan apuun ja ohjaukseen on kipeää tarvetta.
Projektin tarjoama pitkäjänteinen ohjeistus, neuvonta ja laitteen räätälöinti käyttäjän
tarpeisiin tuovat senioreille kaivattua turvaa ja uskallusta toimia tietouhkien ja
tietojen kalastelujen maailmassa.
Lisäksi mahdollisuus lainata laitetta edulliseen hintaan madaltaa omalta osaltaan
kynnystä ottaa laite ja ohjelmat haltuun, osaksi arkea.
Digitaaliset palvelut (facebook, skype) tuovat ihmisiä yhteen ja lisäävät kanssakäymistä
ja turvallisuuden tunnetta. On mukava kuulla perheen kuulumisia tai tutustua uudelleen
lapsuuden ystäviin, vaikka välimatkat ovat pitkiä. On mukava tietää, että on joku joka
kuuntelee tai huolestuu ellei minusta ole kuulunut muutamaan päivään mitään.
Vanhusneuvosto tunnistaa projektin haasteeksi kaupunkilaisten seniorien mukaan
saamisen, mutta toteaa, että hyvin saavutettavalla kinkerien järjestämispaikalla
voidaan vaikuttaa paljon. Vanhusneuvoston jäsenet ovat valmiita mainostamaan omia
kanaviaan ja yhdistyksiään käyttäen projektia ja
lisäämään
tällä tavalla projektin mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta.
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Vanhusneuvosto on myös valmis toimimaan projektin koeryhmänä tai osana projektin
ohjausryhmää.
8 § Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15
- seuraava kokous pidetään tiistaina 15.5.2018 klo 13.00 kaupungintalolla,
kokouksen aiheena vanhustenviikko 2018

Jakelu:

Provincia, palkkionmaksu
Lyhennysote § 7 , hyvinvoinnin ja osallisuuden jaosto
Jäsenet
Verkkosivu.
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