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53. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi kauden viimeiseen kokoukseen
54. Läsnäolijoiden toteaminen ja edellisen muistion hyväksyminen (15.6.2021) Poissa
jäsenet Heikki Vappula, Eveliina Aaltonen ja Terttu Uosukainen.
Paikalla varajäsen Karin Puumalainen.
Muistio hyväksyttiin muutoksitta. Todettiin myös, että kannanotto valtuustoryhmien
puheenjohtajistolle on toimitettu edellisen kokouksen muistiosta.
55. Kuluneen kauden yhteenveto
Puheenjohtajan ja jäsenten yhteenveto kuluneesta kaudesta.
Yhteenvetona todettiin, että vanhusneuvoston rooli on tärkeä ja sitä tulee edelleen voimistaa,
koska neuvosto on kasvavan kansanosan edustajisto ja edunvalvoja. Kaupungin oman,
lakisääteisen neuvoston toimintaedellytyksiä ei saa vähentää tai kaventaa, vaikka PäijätHämeen hyvinvointikuntayhtymä perustaa oman maakunnallisen neuvoston.
Nyt toimintansa päättävä neuvosto on saanut kaupungin ikäihmiset kiinnostumaan neuvoston
toiminnasta ja keskusteluyhteys on vilkastunut neuvosta yhdistyksiin ja yksittäiset
kuntalaisetkin seuraavat www.sivujen kautta neuvoston toimintaa.
Lisäksi todettiin, että neuvosto on ollut kokoajan erittäin
keskusteleva, mielipiteitä kunnioittava ja tuottelias. Lahden
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kaupungin vanhusneuvosto on saanut edustuksellisen tehtävän myös ympäristöministeriön
hankkeeseen.
56. Uuden valtuustokauden toiminta
Sihteeri kertoi neuvostojen toimintaedellytysten hoitamisen siirtyvät osallisuus- ja
hyvinvointipalveluyksikköön. Esittelijänä aloittaa Marja Mikola, apunaan tekninen sihteeri.
Kaupunginhallitus nimeää elokuussa uuden neuvoston. Jatkossakin jäsenistö on osittain
puolueiden nimeämiä ja osittain järjestöjen nimeämiä. Järjestöille on lähtenyt jäsenten
nimeämispyyntökirje ja puolueet nimeävät edustajat luottamustoimipaikkojen neuvottelujen
yhteydessä.
57. Kokouksen ja kauden päättäminen
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Eila Lampio päätti kokouksen ja samalla neuvoston kauden klo
12.40.
Muistion vakuudeksi
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