MUISTIO

4.9.2020

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

perjantai 04.09.2020, klo 13.00 - 14.40

Paikka

Sampolan Palvelukeskus, Kultasepänkatu 7, kokoustila Joukahainen,
1.krs

Läsnä

Heikki Manninen
Matti J. Laine
Martti Kajaste
Kaisu Mäkinen
Marja-Terttu Nieminen
Nea Kivistö
Tuula Lind
Raija Hietikko
Sirpa Meriläinen

Eläkeliiton Keravan yhdistys ry, pj.
Keravan Eläkkeensaajat ry, varapj.
Keravan Kristilliset Eläkeläiset ry
Keravan Eläkeläiset ry
Keravan Kansalliset seniorit ry
Keravan ev.lut. seurakunta
Kaupunginhallitus
Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden
johtaja, sos. ja terv. palvelut (asiantuntija)
Keravan kaupunkitekniikan toimiala, siht.

1.

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat

2.

Esityslistan hyväksyminen
- esityslista hyväksyttiin

3.

Edellisen kokousmuistion hyväksyminen
- edellisen kokouksen (15.5.2020 Teams) muistio
hyväksyttiin

4.

Hyvä ikääntyä Keravalla 2021-2030 -ohjelman valmistelua
ohjaava ohjausryhmä - edustajan nimeäminen
- koko kaupunkia koskeva ohjausryhmä
- vanhusneuvoston edustajaksi valittiin Marja-Terttu
Nieminen

5.

Vanhustenviikko 4.-11.10.2020 ja vanhusneuvostopäivä
21.10.2020
- vanhustenviikon valmistelevan työryhmän (Heikki, Kaisu,
Nea) on kokoontunut kerran. Ehdotetaan, että yhdistykset
itse hoitavat ohjelmaa viikolle, eikä myöskään yhteistä
ohjelmalehtistä paineta
- lehtiartikkeli Keskariin vanhustenviikosta (päätoimittajan
kanssa keskustellaan).
- tehdään video, joka sisältää vanhusneuvoston
tervehdyksen (Heikki ja Matti) ja "klippejä" esim. Keravan
lausujien ja laulajien tilaisuuksista. Videon editoija
varmistuu myöhemmin
- vanhustenviikolla vanhusneuvoston oma tilaisuus
kirjaston Pentinkulmassa 8.10.2020 klo 13-15:
"Tarja Rautsiala, valvontakoordinaattori ja Satu Kiuru,
asiakasohjaus- ja valvontayksikön esimies kertovat
ikääntyneiden ostopalvelujen ja Keravan omien palvelujen
lakisääteisyydestä ja laadunvalvonnasta esim. otsakkeella
”Onnellinen vanheneminen Keravalla ja palveluiden
valvonta”
- vanhusneuvostopäivä 21.10.2020 pidetään virtuaalisena
ja jokainen voi seurata päivää omalta koneeltaan

6.

Keravan rakennusjärjestysluonnos, lausuntopyyntö
- toimitettu 10.9.2020 rakennusvalvontaan

7.

Muut asiat
- useita vastauksia annettiin kyselyyn 14.5.2020
vanhusneuvostoille ikääntyneiden asumisen
ennakoinnista ja varautumisesta
- seurakunnan etäkerhot toimivat kesällä hyvin, hyvät
kokemukset seurakunnalla, videoita katsottu ja kirjettä
tilattu
- asuntomessuilla kävi osa vanhusneuvostosta vierailulla
- keskusteltiin lausunnosta, joka annettaisiin
vierailuistamme Keravalla toimivissa hoivakodeissa
(kahdessa yksityisessä on käyty, kaksi on vielä käymättä)
Asiaa käsitellään 16.10.2020 kokouksessa. Martin viesti
11.5.2020 otetaan pohjaksi ja lausunto annetaan tiedoksi
kaupungin johtoryhmälle.
- Raija kertoi, että hoivakodit raportoivat toiminnastaan
kerran kuussa, myös lähikuntien kanssa raportoidaan.
- Keravalla on tiukat säännöt vierailuista (tapahtuu
ulkotiloissa) ja yhteistyössä omaisten kanssa toimien
korona ei ole levinnyt täällä
- Keravalla koronatilanne on rauhallinen, paljon otetaan
näytteitä
- ikäihmisten päivätoiminta käynnistyy ikäihmisten kotona
- keskusteltiin mahdollisista vanhusneuvoston omista
Facebook-sivuista, mutta kuka niitä pitäisi yllä,
mahdollisesti kaupungilta ylläpitäjä

8.

Ilmoitusasiat
- Keravan digiverkosto, Digistä mua. Opetusministeriön
rahoittaman hankkeen tiimoilta pidettiin nettikokous
24.8.2020 - puheenjohtaja osallistui. Hankkeen tarkoitus
on saada vanhuksia tutustumaan digiasioihin
- talkoorengas ja enter, 7 digineuvojaa
- Keravan opisto järjestää etäluentoja
- Eläkkeensaajien keskusliitolla on alueellisia digineuvojia,
joita paikalliset es-yhdistykset voivat käyttää
- https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/ , kannattaa
tutustua sivustoon digi kuuluu kaikille
- pyydetty lausunto toimitettu Keravan kaavoitukselle
10.8.2020 koskien Viertolan uutta asuin-, seniori- ja
palvelutaloasumista.

9.

Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40

