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VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

perjantai 13.11.2020, klo 13.00 - 14.50

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 muistio hyväksyttiin.

4.

Vanhusneuvoston muistio koskien vierailuja hoivakodeissa
- Keskustelussa nousi esiin:
- "Onni on vanheta" -ulkoiset puitteet ja palvelukuvaukset
ovat hoivakodeissa kunnossa, mutta toteutuuko
kodinomaisuus.
- Ovet lukossa, sisään- ja ulospääsy ainakin Attendon
hoivakodissa ongelmallista. Muistisairaiden takia ovet
lukossa ja suurin osa asukkaista on sairaita ikäihmisiä.
- Tulipalon sattuessa, automaattinen
sammutusjärjestelmä, pelastussuunnitelma ja
turvallisuussuunnitelma on olemassa kaikissa
hoivakodeissa.
- Ikäihmiset ovat aktiivisia, muodollisesti hoidetaan hyvin,
mutta virikkeet puuttuvat. Asukkaat ovat passiivisia
hoivakodeissa, vain tv katsotaan, pitäisi olla enemmän
kiinnostavaa tekemistä.
- Sisäinen turvallisuus ja harmonia. Pitää edellyttää, että
hoivakodeissa toteutuvat palvelukuvauksessa mainitut
asiat.
Sihteeri tekee muistion pohjan ja jäsenet täydentävät.

5.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoa aiheesta:
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta
- kannatetaan esitystä sellaisenaan. Lausuntona
toimitetaan ote kokouksen muistiosta.

6.

Lausuntopyyntö koskien uutta asuin-, seniori- ja
palvelutalorakentamista Keskustan Kehän varrelle
keskustelussa nousi esiin:
- Puisto poistuu ja tulee liian massiivista rakentamista ja
siten paljon asukkaita.
- Häviävän puiston tilalle on kunnostettava läheinen
Laurinpuisto.
- Liikennemäärät kasvavat huomattavasti,
liikennejärjestelyihin ja turvallisuuteen on kiinnitettävä
huomiota.

- Liikenteen melu otettava huomioon rakentamisessa,
esim. hyvät parvekelasit.
- Alueelle on suunniteltu monipuolisia palveluita ja
erityyppisiä asumismuotoja, mikä on hyvä asia.
Lausuntona toimitetaan ote kokouksen muistiosta.
7.

Keravan kaupungin vastaukset vanhusneuvoston
18.12.2019, 12.2.2020 ja 9.3.2020 jättämiin aloitteisiin
- kaupunki suhtautuu periaatteessa myönteisesti kaikkiin
ehdotettuihin asioihin, mutta tehdäänkö konkreettisesti
parannuksia asioihin
- Lähetetään vastaukset Keravalla toimiville
eläkeläisjärjestöille kommentoitaviksi ja sihteeri kerää
saadut kommentit yhteen.

8.

Vuoden 2020 kokousten aiheet ja toimintasuunnitelman
2020-2021 tarkastus
- Löytävä vanhustyö ja Kokeva, pyydetään henkilöt
puhumaan joulukuun kokoukseen
- Matalia ostoskärryjä on tullut Prismaan ja Citymarkettiin.
- Mitä ikääntyvä Kerava tarvitsee 2021
toimintasuunnitelmaan, katso muistion kohta 10.
- Covid-19 vaikutus ihmisiin Keravalla (ahdistus, pelko,
yksinäisyys) vuodelle 2021, esim. auttava puhelin avuksi.
- Kaupungilta joku kertomaan Nikuvikenistä 2021.
- Yhteistyö Vantaan ja 10-kuntien kanssa.
- Hoivakodeissa valvontaa suorittavat henkilöt vierailulle
johonkin kokoukseen 2021.
Sihteeri päivittää toimintasuunnitelman 2020-2021.

9.

Muut asiat
- Alla olevan linkin takaa löytyy mielenkiintoinen julkaisu
koskien kansallista ikäohjelmaa vuoteen 2030:
Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162462

10.

Ilmoitusasiat
-Keravan kaupungin Hyvä ikääntyä Keravalla 2021-2030 ohjelma käynnistyy ja ohjausryhmän ensimmäinen kokous
on 16.11.2020. Vanhusneuvoston edustaja
ohjausryhmässä on Marja-Terttu Nieminen.

11.

Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50

