Muistio 2/2021
VANHUSNEUVOSTO
Aika

9.2.2021 klo 12- 14

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
Ismo Rautiainen
Joonas Turunen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, 13.30 asti
jäsen
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
sihteeri
esittelijä
esittelijä

11. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
12..Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat, Terttu Uosukainen oli poissa
13. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (19.1.2021)
Hyväksyttiin muutoksitta
14. Mehiläinen Oy:n ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhteisyritys Harjun
terveyden esittely
Kokouksessa esittelijöinä ostopalvelujohtaja Ismo Rautiainen kertoi, miten yhteisyritykseen
lähdettiin, mitkä ovat sen tavoitteet ja esitteli päijät-sote brändin. Toimitusjohtaja Joonas
Turunen esitteli Harjun terveyden toimintamallin ja kertoi tilastojen valossa kuinka toiminta
on lähtenyt käyntiin.
Lahden
Harjun terveys
vanhusneuvosto_Ra Lahden vanhusneuv

Esitysten jälkeen vanhusneuvosto nosti keskusteluun ajankohtaisia aiheita ja sai niihin
esittelijöiltä vastaukset.
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15. Satavuotiaiden kaupunkilaisten muistamiskäytänne 1.1.2021 alkaen
Vuosittainen listaus 100 v -täyttäneistä
Muistamistapa: syntymäpäiväkortti varsinaisena syntymäpäivänä
Tähän tarkoitukseen tehdään Lahden kaupungin oma
onnittelukortti
Onnittelukortin allekirjoittaa kaupunginjohtaja ja vanhusneuvoston
puheenjohtaja
Tämän hetken tilanne on, että v. 1921 tai aiemmin syntyneitä henkilöitä asuu kaupungissa
44, joista 4 yli 100- vuotiaita. Neuvosto tunnistaa tilanteen, jossa onnittelukortti ei tavoita
onniteltavaa, mutta neuvosto katsoo silti muistamisen olevan tärkeä.
16. Toimintakertomus 2020 ja toimintasuunnitelma 2021
Hyväksyttiin sekä toimintakertomus 2020 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
17. Muut asiat
Hämeen poliisilaitoksen vastaus kannanottoon ”kaupungin keskusta-alueen
turvattomuus” ja Palvelutorin vastaus kannanottoon ” kaupungin keskusta-alueen
turvattomuus”. Vastaukset merkittiin tiedoksi.
Palvelutori:
Palvelutori sijaitsee Kauppakeskus Triossa, jossa kiinteistön turvallisuudesta vastaa
Securitas. Palvelutorilla toimii järjestyksenvalvonta aina Palvelutorin ollessa avoinna
asiakkaille. Lisäksi tiloissa on kameravalvonta. Turvallisuus Palvelutorilla pohjautuu
vahvasti myös ennaltaehkäisyyn. Palvelutorin puolella seuraamme aktiivisesti keskustan
alueen turvallisuusasioita ja olemme mukana keskustan alueen turvallisuuskeskusteluissa.
Hämeen poliisi (22.1.2021)
Hämeen poliisilaitos on saanut sähköpostin, missä ilmoitatte huolenne Lahden keskustaalueen turvattomuudesta. Hämeen poliisi tekee parhaansa, että turvallisuus ja
turvallisuuden tunne on mahdollisimman hyvä koko Hämeen alueella. Tähän pyritään
aktiivisella näkyvällä valvonnalla erityisesti paikoilla, missä häiriöitä ilmenee ja ihmisiä
liikkuu paljon.
Hämeen poliisi ottaa aktiivisesti vastaan palautteita kansalaisilta siitä, missä poliisin
toivotaan näkyvän tai valvontaan katsotaan olevan tarvetta. Kiitos myös tästä
saamastamme palautteesta.
18. E-palautteen kautta saapunut kysymys kuntalaiselta ”kuuluuko Lahden kaupungin
vanhusneuvosto ikäystävällisten kuntien verkostoon?”
Tämä asia siirretiin 9.3.2021 kokoukseen käsiteltäväksi
Maailmanlaajuinen ikäystävällisten kaupunkien ja
paikallisyhteisöjen verkosto (The World Health Global
Network for Age-friendly Cities and Communities) on
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nostanut ikäihmisten osallistamisen keskeiseksi näkökohdaksi pyrittäessä entistä
paremmin vastaamaan ikääntyvän väestön tarpeisiin. Suomessa mm. Tampere (v.2012) ja
Turku (v.2019) ovat osana verkostoa.
Verkoston tarkoituksena on edistää tiedon ja kokemusten jakamista kaupunkien ja
yhteisöjen kesken. Verkoston strategiana on edistää ikääntyvien ihmisten osallisuutta
yhteisöissään ja tällä tavoin muokata asuinympäristöistä nykyistä ikäystävällisempiä.
Tavoitteena on kaiken ikäisten asukkaiden aktiivinen osallistuminen paikallisyhteisönsä eri
toimintoihin ja jokaisen ikäryhmän huomioonottaminen ”aktivoivien” julkisten ja
kaupunkitilojen suunnittelussa.
Liitteenä Ikäinstituutin verkkoseminaarin esitysmateriaali 12.8.2020, Erja Rappe ja Jere
Rajaniemi.
19. Jäsenen nimeämispyyntö: Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman
yhteistyöryhmä
Tukeakseen Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman (2020-2022) toteutumista
ympäristöministeriö on päättänyt asettaa yhteistyöryhmän ajalle 1.3.2021-31.12.2022
päätösluonnoksessa esitetyllä kokoonpanolla siinä esitettyihin tehtäviin.
Ympäristöministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja nimeämään jäsenehdokkaansa
sekä
varajäsenehdokkaansa yhteistyöryhmään. Ehdotukset pyydetään toimittamaan
ympäristöministeriöön 29.1.2021 mennessä
Lahden kaupungin vanhusneuvosto päätti sähköpostikokouksessaan 29.1.2021 esittää
jäseneksi puheenjohtaja Eila Lampiota ja varajäseneksi varapuheenjohtaja Heikki
Vappulaa. Asia merkittiin tiedoksi, ympäristöministeriöltä tulee asettamispäätös valintojen
vahvistamisen jälkeen.
20. Kevään 2021 kokoukset
9.3.2021 klo 10
21. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00
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