Muistio 4/2021
VANHUSNEUVOSTO
Aika

13.4.2021 klo 10.00 – 11.25

Paikka

hybridikokous, teams tai kaupungintalo kokoushuone 110

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
Johanna Kalliomaa

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
poissa
jäsen
jäsen
poissa
jäsen
jäsen
sihteeri
asiantuntija, kirjastopalvelukoordinaattori

31. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
32. Läsnäolijoiden toteaminen
Poissa jäsenet Pentti Vilmi, Leena Sorvali ja Terttu Uosukainen.
33. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (18.3.2021)
Hyväksyttiin muutoksitta.
34. Keskustelua kirjaston palveluista ja kehittämiskohteista ikäihmisten näkökulmasta
Kirjastopalvelukoordinaattori Johanna Kalliomaa esitteli vanhusneuvostolle kirjaston
palveluita, olemassa olevaa toimintaa sekä esitti vanhusneuvostolle kysymyksiä
mahdollisisista kehittämiskohteista. Johannan aineisto toimitettiin kokouksen jälkeen jäsenille
sähköpostilla
35. Korjaus uuden valtuustokauden alkamisaikaan
Viime kokouksessa § 28 kerrottiin virheellisesti, että hallituksen esityksessä eduskunnalle
nykyisen valtuustokauden pituutta jatketaan 31.8.2021 asti. Uusi valtuustokausi alkaa
1.8.2021 eli nykyisen vanhusneuvoston toimikausi päättyy 31.7.2021.
Merkittiin tiedoksi.
36. Kaupunkilaiselta tullut aloite, ikäihmisille painettava puhelinluettelo
Kaupunkilainen lähestyi vanhusneuvostoa aloitteella, että kaupunki keräisi ikäihmiselle
suunnatut palvelut ja niiden yhteystiedot (puhelinnumero ja
osoite)
yhteen paikkaan ja jakaisi ne kirjelähetyksinä kotiin kaikille 70
+ vuotiaille. Kuntalainen ihmetteli, että kaupunki painattaa ja
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lähettää esim. kaavoituskatsauksen ja kaupunkilainen lehden, mutta ei tällaista ikäihmisille
suunnattua palvelulehtistä.
Vanhusneuvosto tietää, että Trion palvelutorilta löytyy Ikääntyneiden palveluneuvonnan
yhdessä Asiakasohjaus Siirin ja gerontologisen sosiaalityön kanssa toimittama "Ikäihmisten
palveluopas". Oppaasta löytyvät puhelinnumerot ja myös eri toimijoiden yhteystietoja.
Vanhusneuvosto kävi vilkasta keskustelua aiheesta ja tunnisti ikäihmisten ongelmat, kun
tiedotus ja yhteystiedot keskitetään tietoverkkoihin. Edelleen kaikilla ikäihmisillä ei ole
käytössä laitteita, nettiä eikä myöskään osaamista tiedon hankintaan verkosta. Siksi on
ensiarvoisen tärkeää, että ikäihmisille tarjotaan ajantasaista, yhteen paikkaan kerättyä tietoa
eri toimijoiden palveluista ja niihin liittyvistä yhteystiedoista. Toteutustapa olisi ”yhden esitteen
periaate” niin, että kaupungin palvelut, yhtymän palvelut ja valtioin palvelut kerätään samaan
esitteeseen. Kotiosoitteeseen postitus katsottiin tärkeäksi saavutettavuuden kannalta,
esitteen tulee siis löytää ikäihmisen luo. Kaikki ikäihmiset eivät käy palvelutorilla tai muissa
vastaavissa paikoissa ja juuri nämä henkilöt eniten perinteistä paperilta löytyvää tietoa
tarvitsevat
Pykälä päätettiin toimittaa osallisuuden- ja hyvinvoinnin jaostolle aloitteena.
37. Millaisen kaupungin haluamme?
Lahden kaupunki kadunpito tiedotti neuvostolle kadunpidonratkaisusta Ala-Tonttilankadulla,
Alueelta poistettiin penkki häiriökäyttäytymisen estämiseksi. Kadunpito pyytää neuvostoa
ilmoittamaan, jos neuvosto saa palautetta hankaloituneesta tilanteesta. siinä tapauksessa
penkin palautusta voidaan pyytää.
Vanhusneuvosto kävi vakavaa keskustelua siitä, onko oikein, että häiriökäyttäytyjät valtaavat
penkit ja puistot ja kaupunkilaiset, ikäihmiset, lapsiperheet, nuoret ja turistit joutuvat
väistymään. Esimerkkeinä Lanun- ja kirjastonaukiot, joissa ei ole paikkaa istahtaa ja levähtää.
Vanhusneuvosto toivoo laajaa keskustelua siitä, millaisen kaupungin haluamme?
Turvallisen, elävän ja kaikille asukkaille tarkoitetun vai onko hyväksyttävä ratkaisu se, että
kaupungin yhteiset alueet luovutetaan pienen ongelmaisen ja syrjäytyneen ryhmän käyttöön.
Nyt tilanne on se, että ikäihmiset ei uskaltaudu joukkoliikenteeseen, kun ei pysäkeillä ole tilaa
istahtaa, kauppa-asiointi on hankalaa, kun kassien kanssa ei voi levähtää matkanvarrella
olevalla penkillä tai kaupungille asiointimatka koetaan turvattomaksi ja pelottavaksi.
Kaupungin elävöittämistoimet ja palveluiden keskittämiset kaupunkialueelle eivät kanna
hedelmää ellei kaupungilla liikkumista ja ajan viettämistä tehdä turvalliseksi kaikkina
vuodenaikoina ja vuorokaudenaikoina.
Vanhusneuvosto tunnistaa, ettei kaupunki, poliisi, yhtymän palvelut tai kolmannen sektorin
toimija saa yksin tilannetta korjattua, mutta yhdessä ja moniammatillisesti keinot löytyvät.
Tätä huoli-ilmoitusta ja sen toimitusosoitetta miettiessä neuvosto päätti poikkeuksellisesti
osoittaa kirjoituksensa yleisönosaston kautta kaikkien tietoon.
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38. Tiedoksi tulleet asiat
Vanhusneuvoston päättämät 100- vuotta täyttäville kaupunkilaisille tarkoitetut onnittelukortit
on tilattu. Kun kortit saadaan, niitä tullaan postittamaan kaikille vuonna 2021 täyttäneille ja
täyttäville kaupunkilaisille.
39. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 11.5.2021
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.25
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