MUISTIO

16.10.2020

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

perjantai 16.10.2020, klo 13.00 - 14.50

Paikka

Sampolan Palvelukeskus, Kultasepänkatu 7, kokoustila Joukahainen
1.krs

Läsnä

Heikki Manninen

Eläkeliiton Keravan yhdistys ry, pj.

Matti J. Laine

Keravan Eläkkeensaajat ry, pj.

Martti Kajaste

Keravan Kristilliset Eläkeläiset ry

Kaisu Mäkinen

Keravan Eläkeläiset ry

Marja-Terttu Nieminen

Keravan Kansalliset seniorit ry

Nea Kivistö

Keravan ev.lut. seurakunta

Tuula Lind

Kaupunginhallitus

Aino Tiainen

Eläkeliiton Keravan yhdistys, varajäsen

Raija Hietikko

Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden
johtaja, sos. ja terv. palvelut (asiantuntija)

Sirpa Meriläinen

Keravan kaupunkitekniikan toimiala, siht.

1.

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
- Matti J. Laine toimi puheenjohtajana ja avasi kokouksen
ja totesi läsnäolijat

2.

Esityslistan hyväksyminen
- esityslista hyväksyttiin

3.

Edellisen kokousmuistion hyväksyminen
edellisen kokouksen (4.9.2020) muistio hyväksyttiin
lisäyksellä, että Tarja Orlow ja Marita Kononen kuuluvat
myös vanhustenviikon valmistelevaan työryhmään

4.

Lausuntopyyntö: Asuin-, liike- ja toimitiloja sekä
liityntäpysäköintiä keskustaan, asemanseutu
keskustelussa nousi esiin:
- alueen liikennejärjestelyt (esteettömyys,
saattoliikenne, invapaikat) ja taksien paikka
- asemalle ja asemalta kulkemisen tulee olla sujuvaa
- liian korkeita ja massiivisia taloja rakennetaan
- liikkumisen turvallisuus
- kehityksen on jatkuttava, lisärakentamista tarvitaan
aseman seudulle, varsinkin ikäihmisille
- vaalitaan vanhaa
- suuri muuri liian korkeista taloista, joka tuhoaa
maiseman ja kaupunkinäkymän
- ovatko kohtuuhintaisia asuntoja ja liian pieniä
asuntoja, asunnot ehkä suunnattu opiskelijoille, ei
ikäihmisille
- kauniita puistoja ja viheralueita pitäisi vaalia
- Matti tekee keskustelun pohjalta lausunnon

5.

Keravan kaupunginhallituksen ajankohtaiset asiat ja vuosi
2021, Tuula Lind
- talousarvioraami seminaarissa ehdotettu:
palvelutaso pysyy ennallaan, veroon korotus +0,25% eli
19,30 veroprosentti, +1,32% lisäys kiinteistöveroon
kaupungin velka nousee 54 milj. eurosta 82 milj. euroon
korona-avustus valtiolta puuttuu vielä

Marttilan hoivakoti poistettu investointirahoituksesta. Ei
kannata rakentaa, kun valtio ei osta palveluita
(tehostettua palveluasumista). Viranhaltijoiden esitys, että
ei rakenneta. Kaava valmis 2021, rakentaminen tulisi alkaa
2022. Nyt on sijoitettu keravalaisia vanhuksia ympäri
Uusimaata.
vanhusneuvoston vetoomus kaupungin päättäjille
(toimitettu 19.10.2020):
9.3.2020 toimitettu kirjelmä tehostetusta
palveluasumisesta ja 17.9.2020 toimitettu lausunto
Marttilan kaavasta lähetetään uudestaan ja korostetaan,
että palveluasumisen tarve ei ole Keravalla vähentynyt,
joten palvelutalon suunnittelu ja rakentaminen on
aloitettava tällä talouskaudella
kotihoitoon ei resurssilisäyksistä laskelmaa
soten asiakasmaksuja nostetaan. 1.7.2021 muuttuu
asiakasmaksulaki
iltavastaanoton peruuntuminen terveyskeskuksessa
keravalisä pienenee
6.

Vanhusneuvoston muistio koskien vierailuja hoivakodeissa
- käsitellään seuraavassa kokouksessa 13.11.2020

7.

Muut asiat
- vuoden 2020 kokousten aiheet ja toimintasuunnitelman
tarkastus seuraavaan kokoukseen 13.11.2020
- 11.12.2020 joululounas
- koronaepidemia-aikaa eletään, pelko, ahdistus,
mielenterveys, sosiaalipalvelut ja päihdetyö. Miten
kaupunki vastaa näihin kysymyksiin, onko
puhelinnumeroa, johon voi soittaa. Pyydetään
marraskuun kokoukseen Markus Paananen vastaamaan
näihin kysymyksiin
- löytävän vanhustyön työryhmä kokoontuu pe 23.10.2020
- hoksauta minut ja kokeva, miten voidaan kehittää. Nea
pyytää kokeva hankkeesta puhujan joulukuun 11.12.2020
kokoukseen
- Nikuviken, rakennetaanko siellä jotain. Onko korvauksia
saatu ja mitä on suunnitteilla. Pyydetään Tapio Helenius
tammikuun kokoukseen

- kaupunginjohtajan asukasiltaan 6.10.2020 osallistui
Marja-Terttu ja Matti ainakin
- vanhustenviikolle ei tehty tervehdysvideota - liian vähän
aikaa ja liian vähän henkilöitä
- 8.10.2020 Pentinkulman ja 9.10.2020 seurakunnan
tilaisuudet peruttiin (korona)
- Kirsi Rontu oli kirkossa tuomassa kaupungin
tervehdyksen vanhusten viikolle, muuta toimintaa ei
vanhusten viikolla ollut. Anja Hänninen pyysi
kaupunginjohtajan puhumaan.
- hoivakoteihin kirje vanhusneuvoston nimissä. ”Onni on
vanheta”, vanhustyön keskusliitto lanseerannut,
asennekysymys, iloista vanhenemista. Pistää miettimään
onko aina onni vanheta, voi katsoa monelta kantilta,
kannattaa miettiä, mikä on tärkeää ja kestävää.
-Tuusula, Kerava ja Järvenpää yhdessä lehteen juttu
ikäihmisten asioista
8.

Ilmoitusasiat
- Vantaan vanhusneuvoston sihteeri Kalle Hietala otti
yhteyttä ja ehdotti yhteistyötä, kun ollaan samaa Sote
aluetta
- Keravan kaupungilta Kati Rauhala kävi haastattelemassa
ja keskustelemassa Matin kanssa (haastattelu liittyy 80
vuotta täyttäville tehtävään palvelutarpeen
arvioimistoimintaan) koskien selviytymistä
arjessa, edunvalvontavaltuutusta terveyteen ja sairauteen
liittyvissä asioissa, apuvälinelainaamon palveluista,
ateriapalveluista, kauppapalveluista. Matti sai luettelon
avustajista, joita voi tilata kotiin avuksi
- kuluttajaliiton liittokokous: terveyspalvelujen asiakkaat
ovat eriarvoisessa asemassa. Tällä hetkellä eivät kuulu
kuluttajasuojan piiriin, jos eivät maksa kokonaan
palvelujaan itse
- Timo Airaksisen kirjoittama tietokirja: Hyvinvointivaltion
hylkäämät käsittelee ikääntyneiden hoidon etiikkaa

9.

Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50

