MUISTIO 5/2019
VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika
Paikka
Läsnä

Pe 13.9.2019, klo 13.00 - 15.00
Keravan terveyskeskus, kokoustila Atrium
Martti Kajaste
Keravan Kristilliset Eläkeläiset ry, pj väistyvä
Heikki Manninen
Eläkeliiton Keravan yhdistys ry. pj uusi
Matti J. Laine
Keravan Eläkkeensaajat ry
Kaisu Mäkinen
Keravan Eläkeläiset ry
Marja-Terttu Nieminen Keravan Kansalliset seniorit ry
Nea Kivistö
Keravan ev.lut. seurakunta
Tuula Lind (poistui klo 14.30)
Kaupunginhallitus
Anu Laitila
Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialajohtaja
(vierailija)
Tarja Heino
sosiaali- ja terveyspalvelut, erityissuun.
(vierailija)
Raija Hietikko
Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden
johtaja, sos. ja terv. palvelut (vierailija)
Sirpa Meriläinen
Keravan kaupunkitekniikan toimiala, siht.

1.

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
- Puheenjohtaja (Martti Kajaste) avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi
syksyn ja kauden 2019-2021 ensimmäiseen kokoukseen.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
- Työjärjestys hyväksyttiin.

3.

Edellisen kokousmuistion hyväksyminen
- Edellinen muistio hyväksyttiin.

4.

Kokouksen järjestäytyminen
- Kaudelle 2019-2021 valittiin puheenjohtajaksi Heikki Manninen ja
varapuheenjohtajaksi Matti J. Laine
- Väistyvä puheenjohtaja esitti kiitokset kuluneista vuosista puheenjohtajana ja kiitti
kaikkia hyvästä yhteistyöstä.
- Uusi puheenjohtaja otti tehtävän vastaan ja jatkoi kokouksen puheenjohtajana.

5.

Hyvinvointikertomus, Anu Laitila (klo 13.30)
- Vapaa-aja ja hyvinvoinnin toimialan toimialajohtaja Anu Laitila esitteli Keravan
laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2020. Esityksen materiaali on nähtävillä
kaupungin nettisivuilla.

6.

Vanhustenviikon ohjelma
- vanhustenviikon avajaisjuhla on 6.10.2019. Vanhusneuvostosta edustus paikalla?
Ohjelmaa ja hemmottelupäiviä on koko viikon ajan. Vanhustenviikon koko ohjelma
on liitteenä.
- Selvitetään (Nea Kivistö) kuljetusten mahdollisuus avajaisjuhlaan invatakseilla
(rotaryt tai leijonat).

7.

Hoivakoti vierailu, järjestelyt
- päätettiin mennä syksyllä Attendo Levonmäki hoivakotiin vierailulle.
Vierailupäiväksi on sovittu ke 13.11.2019 klo 14.00. Samalla pidetään kokous.
- Keväällä tehdään mahdollisesti toinen vierailu toiseen hoivakotiin

8.

Kaupungin tilojen jako eläkeläisjärjestöille, mitä uutta
- Vanhaa kauppalantaloa remontoidaan nyt ja järjestöt voivat ehkä myöhemmin
kokoontua siellä. Asiasta saadaan myöhemmin lisää tietoa.

9.

Uusi uimahalli
- Uimahalli on auki ja sinne saatiin eläkeläishinnat. Kokemusten mukaan on hyvä
halli. Ohjattujen ryhmien pikainen täyttyminen herätti keskustelua.

10.

Muut asiat
- päätettiin seuraavat kokoukset:
pe 18.10.2019 klo 13.00 Terveyskeskus, Atrium
ke 13.11.2019 klo 14.00 Attendo Levonmäki, vierailu ja kokous
pe 29.11.2019 klo 12.00 Terveyskeskus, Atrium, joululounas ja kokous
pe 10.1.2020 klo 13.00 Terveyskeskus, Atrium
- Keskustelua / kritiikkiä herätti, ettei viranhaltijajäseniä ole nimitetty
vanhustenneuvostoon lainkaan. Päätettiin laatia asiasta kirjelmä/valitus
kaupunginhallitukselle.
- Päätettiin kutsua Raija Hietikko osallistumaan kaikkiin jo päätettyihin kokouksiin.
- Toimintasuunnitelman laatiminen.

11.

Ilmoitusasiat
- Armas –festivaali 14.9.2019 Sompion koululla
- Eläkeläiset ry 60v kirjastossa 17.9.2019
- Vanhusneuvostopäivät 2.-4.10.2019 Rajaniemellä
- Katupappilan uusi osoite on Kauppakaari 8 ja aukioloajat ma-pe klo 10-14 ja to klo
18.30 asti. Ma 16.9.2019 luento muistista. La 19.10.2019 klo 13.00 alkaen kahvitreffit
eläkeläisille.

12.

Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53

