Muistio 1/2021
VANHUSNEUVOSTO
Aika

19.1.2021 klo 10-11.45

Paikka

hybridikokous, teams tai kaupungintalo

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
Tiina Häyrinen
Tuija Vertainen
Leena Hannula

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
sihteeri
vierailija
vierailija

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi vuoden 2021 ensimmäiseen kokoukseen.
2.Läsnäolijoiden toteaminen
Poissa Terttu Uosukainen ja Eveliina Aaltonen, muut jäsenet olivat paikalla
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (10.11.2020)
Hyväksyttiin muutoksitta.
4. Museopedagogi Tuija Vertainen ja Leena Hannula yhteistyöesitys vanhusneuvostolle
Kuultiin yhteistyöesitys taidemuseolta, sovittiin, että halukkaat jäsenet sidosryhmineen
ilmoittaa halukkuutensa työpajoihin suoraan Tuijalle (tuija.vertainen@lahti.fi).
5. Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston vastaus vanhusneuvoston aloitteeseen: jokaisen
100 vuotta täyttävän tai vanhemman kaupunkilaisen muistamisesta syntymäpäivänä.
Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto käsitteli kokouksessaan 4.11.2020 § 42
vanhusneuvoston aloitteen ja teki päätöksen seuraavasti: Osallisuuden ja hyvinvoinnin
jaosto antoi vanhusneuvostolle tehtäväksi olla toimijana 100 vuotta täyttävän tai
vanhemman kaupunkilaisen muistamisessa syntymäpäivänä.
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Vanhusneuvosto päätti muistamiskäytännöksi
Vuosittainen listaus 100 v -täyttäneistä
Muistamistapa: syntymäpäiväkortti varsinaisena syntymäpäivänä
Vuosittainen kahvitilaisuus halukkaille /jaksaville 100-vuotiaille
Lisäksi jaosto päättää, että muistamiseen liittyvät kustannukset katetaan kaupungin
jäämistövaroista, jotka on osoitettu ikääntyneiden osallisuuden ja hyvinvoinnin
edistämiseen.
6. Toimintakertomus 2020 ja toimintasuunnitelma 2021
Keskusteltiin toimintakertomuksesta ja toimintasuunnitelmasta, tehtiin lisäyksiä ja
tarkennuksia. Molemmat asiakirjat otetaan tarkastukseen vielä seuraavassa
kokouksessa.
7. Seuraava kokous
Kokous 9.2.2021
8. Muut asiat
Sovittiin, että mahdollinen viestintä kaupungin toimijoilta neuvoston sidosryhmille
toimitetaan sihteerin kautta, ei anneta jäsenten sähköpostitietoja.
9.

Kannanotto Lahden keskustan ja siellä sijaitsevien palveluiden turvallisuuden
lisäämisestä
Vanhusneuvosto on huolissaan Lahden keskusta-alueen lisääntyneestä
turvattomuudesta. Alueella sijaitsee palveluita kuten esim. Palvelutori, laboratorio ja
neuvola, näiden palvelujen käyttäjien turvallisuus tulee taata lisäämällä turvallisuutta
tukevaa henkilöstöä niin katukuvassa kuin palveluita tarjoavissa tiloissa.

10. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 11.15.
Toimitettu kannanotto § 9 Palvelutori, Hyky ja Hämeen poliisi 21.1.2021
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