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LAITILAN VANHUSNEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

Aika: 11. 11.2019klo9. 05-11.07

Paikka: Laitilan kaupungintalon kokoushuone Soukainen (232)

Läsnä: Ilkka Aaltonen, Laitilan Seudun Seniorit

Virve Aho, Laitilan sosiaali-ja terveysvaliokunnan edustaja
Eero Kaira, Laitilan Sotaveteraanit r. y.
Marianne Rapala, Laitilan Vanhaintuki ry
Eero Sainio, Eläkeliiton Laitilan yhdistys
Ritva Miesmaa, sihteeri

Muut läsnäolijat: Outi Korpelainen (aluesuunnittelija) Varsinais-Suomen Muistiyhdistys
ry), läsnä l - 6 §:n aikana, poistui klo 10. 07

Poissa: Ilkka Aaltonen, Laitilan Seudun Seniorit
Tanja Raisto-Elo, Laitilan kaupunginhallituksen edustaja

l § Kokouksen avaus

Eero Sainio avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta

Eero Sainio valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

3§ Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat

4§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Eero Kaira ja Virve Aho valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

5§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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6§ Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

7§ Muistiasioiden esittely vanhusneuvostolle

Aluesuunnitteluja Outi Korpelainen Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:stä kertoi
muun muassa muistisairaiden määrästä, muistisairauksien ennaltaehkäisystä ja
muistiluotsitoiminnasta. Esityksessään Outi Korpelainen toi esille, että Laitilassa
keskivaikeasti ja vaikeasti muistisairaita arvioidaan olevan 231 vuonna 2019, 262
vuonna 2025 ja 339 vuonna 2040. Muistisairauksia voidaan ehkäistä ja aivoterveyttä
voidaan hoitaa. Aivoterveydestä voi huolehtia mm. liikkumalla säännöllisesti,
syömällä terveellisesti ja ehkäisemällä päähän kohdistuvia vammoja esim. käyttämällä
pyöräillessä kypärää ja käyttämällä liukkaalla kelillä kengissä liukuesteitä.
Aivoterveelliset elämäntavat on hyvä omaksua jo varhaisessa elämän vaiheessa ja
niitä olisi hyvä ylläpitää koko elämän ajan. Varsinais-Suomen ja Satakunnan
muistiluotsi on osa valtakunnallista asiantuntija- ja tukikeskusverkostoa. Muistiluotsi
toimii maakunnassa toimivien muistiyhdistysten asiakkaiden tukena. Muistiluotsi
tarjoaa tukea, tietoa ja toimintaa muistisairailleja heidän läheisille.

Keskustelussa tuli esille, että olisi hyvä, että Laitilan muistikoordinaattori tekisi
lehteen koosteen, että mitä yhteistyötä toimijat tekevät muistiasioiden hyväksi ja mitä
tukea ja apua muistisairaille on Laitilassa saatavissa.

8§ Vanhusneuvoston puheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2019 - 2021

Eero Sainio valittiin vanhusneuvoston puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2019 - 2021.

9§ Vanhusneuvoston varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2019 - 2021

Marianne Rapala valittiin vanhusneuvoston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2019
-2021.

10§ Laitilan kaupungin tilinpäätös 2018 iäkkäiden palvelujen osalta

Vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi Laitilan kaupungin tilinpäätöksen 2018 iäkkäiden
palvelujen osalta. Laitilan kaupungin tilinpäätös 2018 iäkkäiden palvelujen osalta on
viiteaineistona.

11 § Talousarvion toteuma iäkkäiden palvelujen osalta ajalta 1. 1 - 30. 9. 2019

Vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi Laitilan kaupungin talouden toteuman iäkkäiden
palvelujen osalta ajalta 1. 1 -30. 9. 2019. Talousarvion toteuma iäkkäiden palvelujen
osalta ajalta 1. 1. - 30. 9.2019 on viiteaineistona.
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12 § Vanhusneuvoston toivomuksia vuoden 2020 talousarvioon

Laitilan sotaveteraanit r. y toivoo, että Laitilan kaupunki suhtautuu myönteisesti
heidän Laitilan kaupungille esittämään avustushakemukseen.

Vanhusneuvosto toivoo, että ennaltaehkäisevä toiminta huomioitaisiin sosiaali-ja
terveyspalvelujen toiminnassa.

13 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (liite l).

14§ Tiedoksi merkittävät asiat

Viranhaltijoiden ja vanhusneuvoston tapaaminen järjestetään 13. 12. 2019 klo 9. 00
Laitilan kaupungin kokoushuone Soukainen (232).

Laitilan kaupunginvaltuuston päätös 16.9.2019 73§: Kaukolankodin kiinteistö ja
toiminnan kehittäminen (viiteaineistona)

Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätös 15. 10. 2019 79 §:
Ikäihmisten palveluiden organisaatiouudistuksen käynnistäminen (viiteaineistona)

Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätös 15. 10. 2019 80 §:
Ikäihmisten päivätoiminnan jatkuminen 1. 1.2020 lukien Laitilan kaupungin
järjestämänä (viiteaineistona)

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat lakisääteisiksi 1. 11.2019
lähtien. Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipalvelut ovat
sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset.

15 § Muut asiat

Vanhusneuvostolla on tarkoitus lähteä ensi keväänä kartoittamaan yhteistyötä
vanhuspalveluiden eri toimijoiden kanssa.

Keskustelussa tuli esille, että vanhusneuvoston pöytäkirjoja ei ole ollut nähtävillä
netissä. Selvitetään, onko vanhusneuvoston pöytäkirja mahdollista saada Laitilan
kotisivuille.
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16§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo l 1. 07

Vakuudeksi:
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Liite

Laitilan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2020

osallistutaan vanhustenviikon tilaisuuksien suunnitteluun yhteistyössä muiden tahojen
kanssa

osallistutaan ajankohtaisiin vanhuspalveluita koskeviin luentoihin

tutustutaan ikäihmisille tarkoitettuihin toimintoihin ja kohteisiin

yhteistyön lisääminen yhdistysten kanssa; vanhusneuvoston jäsenet osallistuvat eri
yhdistysten tilaisuuksiin edustaen vanhusneuvostoa

kannanottojen ja lausuntojen antaminen vireillä oleviin asioihin


