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LAITILAN VANHUSNEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

Aika:

Paikka:

Läsnä:

8. 4. 2022 klo 10.04-11.32

Laitilan kaupungintalo, kokoushuone Soukainen (232)

Virve Aho, Laitilan sosiaali-ja terveysvaliokunnan edustaja
Eero Kaira, Laitilan Sotaveteraanit r. y.
Mauri Lehto, Eläkeliiton Laitilan yhdistys
Heikki Peltola, Laitilan Seudun Seniorit ry, puheenjohtaja
Marianne Rapala, Laitilan Vanhaintuki ry
Tiina Saari, Laitilan kaupunginhallituksen edustaja
Ritva Miesmaa, sihteeri

l § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi

2§ Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että yllä mainitut henkilöt ovat kokouksessa läsnä.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Marianne Rapala ja Tiina Saari valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

5§ Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6§ Laitilan kaupungin osallistuvan budjetoinnin toteutus ja sen periaatteet vuonna 2022
sekä vanhusneuvoston ehdotukset osallistuvaan budjetointiin liittyen

Puheenjohtaja kertoi Laitilan kaupungin osallistuvan budjetoinnin toteutuksesta ja sen
periaatteista vuonna 2022.
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Vanhusneuvosto keskusteli asiasta. Vanhusneuvosto teki ehdotukset osallistuvaan

budjetointiin liittyen (liite l).

7§ Laitilan vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2021

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2021 (liite 2).

8§ Laitilan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (liite 3).

9 § Tiedoksi merkittävät asiat

Laitilan kaupungin ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille
2021 - 2024 (vuoden 2021 toteutumisen seuranta ja päivitys) (viiteaineistona)

Laitilan kaupunginvaltuuston hyväksymä (13. 12. 2021) talousarvio 2022 ja vuosien
2023 - 2024 taloussuunnitelma iäkkäiden palvelut - tehtävän osalta (viiteaineistona)

Vanhuspalveluja mittaavan kyselyn vastausraportit vuodelta 2021 (viiteaineistona).
Vanhusneuvosto ilmaisi huolensa, että vastausten mukaan henkilökunnalla ei ole
riittävästi aikaa asiakkaille.

Laitilan kaupungin RaVa-poikkileikkaustutkimuksen 15. 11. 202 l tulokset
(viiteaineistona)

12§ Muut asiat

Todettiin, että aloite, jonka vanhusneuvosto teki kokouksessaan 25. 11. 2020, ja jonka
Tanja Raisto-Elo vei valtuustoaloitteeksi vanhusneuvoston valtuuttamana, on käsitelty
Laitilan kaupungin hallintoelimissä. Aloite koski ikäihmisten palveluiden tiedottamista.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo l l . 32.

;ki Peltola

puhfeenjohtaja
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Ritva Miesmaa

sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Laitilassa // l ^ 2022 Laitilassa il /^ 2022
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Marianne Rapala ^
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Tiina Saari


