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1. VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2017 - 2019
Keravan vanhusneuvosto on yhteistyö- ja neuvotteluelin, johon kuuluu Keravan alueella toimivien
suurimpien valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistysten ja Keravan evankelisluterilaisen seurakunnan edustajat sekä kaupungin viranhaltijoista nimetyt edustajat.
Edellinen vanhusneuvosto, joka oli nimetty toimikaudelle 2015-2016, jatkoi poikkeuksellisesti toimintaansa 31.5.2017 asti. Kaupunginhallitus nimesi uuden vanhusneuvoston kesäkuussa toimintakaudelle 2017-2019 (20.6.2017/205§). Ensimmäinen kokous uudella kokoonpanolla oli 18.8.2017.

Järjestö
Keravan Kristilliset Eläkeläiset ry

Jäsen
Pekka Pesonen (puheenjohtaja) 31.12.2017 asti
Martti Kajaste (puheenjohtaja) 1.1.2018 alkaen

Eläkeliiton Keravan yhdistys ry

Heikki Manninen (vara pj)

Riitta-Maija Sirkka
Anja Simosen jälkeen
Aino Tiainen

Keravan Eläkkeensaajat ry

Matti J. Laine

Anja Valtanen

Keravan Eläkeläiset ry

Kari Kuulas

Kaisu Mäkinen

Keravan kansalliset seniorit ry

Marja-Terttu Nieminen
Marketta Hyytiäisen siirryttyä muihin tehtäviin
tilalle Nea Kivistö 1.1.2018 alkaen

Marjatta Tammio

Keravan ev.lut. seurakunta

Viranhaltijajäsenet
Sosiaali- ja terveyspalvelut, vastuualuejohtaja,
arjessa selviytymistä tukevat palvelut

Varajäsen

Raija Kortesmaa

Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelut, liikuntapalvelujohtaja

Raija Hietikko
Päivi Valtonen 31.8.2018 asti
Eeva Saarinen 1.9.2018 alkaen

Kaupunkitekniikka, talous- ja hallintojohtaja

Riikka Kortelainen

Sosiaali- ja terveyspalvelut, erityissuunnittelija, terveyttä edistävät palvelut

Tarja Heino (sihteeri)

Kaupunginhallituksen edustus

Jäsen Tuula Lind

Varajäsen Markku Liimatainen
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2. VANHUSNEUVOSTON TEHTÄVÄT
Vanhusneuvoston tehtävänä on viranomaisten, vanhusten ja vanhusjärjestöjen yhteistoiminnan
edistäminen kaupungissa. Tämän lisäksi tehtävänä on seurata vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella, seurata kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kaupungin hallinnon päätöksentekoa
vanhusten kannalta ja edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon.
Tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja vanhusneuvosto voi edistää vanhusten selviytymistä
yhteiskunnassa ja myötävaikuttaa vanhuksille osoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden
etuuksien kehitykseen ja tiedottamiseen.

3. KOKOUKSET
Keväällä 2017 vanhusneuvoston kokouksia oli kolme, jolloin jatkettiin aiemmalla kokoonpanolla.
Uudella kokoonpanolla kokouksia oli syksyllä 2017 neljä. Vuonna 2018 kokouksia on ollut yhteensä
kahdeksan. Keväälle 2019 on suunniteltu neljä kokousta.
Tarpeen mukaan kokouksiin on kutsuttu vierailijoita, ikäihmisten palveluiden asiantuntijoita tai
muita tarvittavia tahoja.
 Kuntalaisten osallistamisesta kaupunkiympäristön suunnitteluun – miten ikäihmisiä saadaan
mukaan kehittämään ja vaikuttamaan /Emmi Malin maankäyttöpalvelujen kehittämiskoordinaattori
 Matalankynnyksen toiminta /Mikko Männikkö, asumispalvelujen päällikkö
 Omavalvonnan toteutuminen (vanhuspalvelulaki 23§) /Mikko Männikkö
 Terveyskeskuksen puhelinliikenne /Anita Putkonen, terveydenhuollon esimies
 Liikenneasiat /Juha Heltimo, Strafica Oy
 Penkkiprojekti /Jari Jormalainen, suunnittelija, kaupunkitekniikka
 Katujen kunnossapito /Kari Peurala, tiemestari
 Iäkkäät maahanmuuttajat /Eva Rönkkö
 Etsivän ja löytävän vanhustyön hanke /Jaana Alasentie ja Seppo Sulkko kirkkopalvelut,
KOKEVA-hanke /Anita Salonen
 Vanhusten turvallisuuden lisääminen /Satu Taiveaho, toiminnanjohtaja Suvanto ry ja
Hanna Ollila, väkivaltatyön asiantuntija Lyömätön Linja
 Kokouskäytännöt /Iiris Laukkanen, kaupungin lakimies
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4. YHTEISTYÖ JA TAPAHTUMAT
Vanhusneuvoston jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti ikäihmisten palveluiden verkostoon ja ovat
aktivoineet ikäihmisiä vaikuttamaan oman hyvinvointinsa ja toimintakykynsä ylläpitämiseen ja edistämiseen.
4.1 Vanhustenviikko
Vanhustenviikko toteutetaan vuosittain yhteistyössä Keravan kaupungin, seurakunnan ja
Talkoorenkaan kanssa.
Vanhustenviikon teemana 2017 oli ”Ikäpolvet yhdessä! ” (ohjelma liitteenä).

Vuoden vapaaehtoisena palkittiin
Eeva-Liisa Tossavainen.
Kunniakirjan luovutti vanhusneuvoston puheenjohtaja Pekka Pesonen
ja arjessa selviytymistä tukevien
palvelujen johtaja Raija Hietikko.
(Kuva Erkki Hanski )

Vanhustenviikon teemana 2018 oli ”Iloa toimeliaisuudesta” (ohjelma liitteenä).

Vuoden vapaaehtoisina palkittiin Marja-Leena Monto ja Lahja Havansi.
Kunniakirjoja ja kukkia olivat jakamassa vanhusneuvoston puheenjohtaja Martti Kajaste, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Samuli Isola, arjessa selviytymistä tukevien palveluiden johtaja
Raija Hietikko ja Keravan seurakunnan diakoniatyöntekijä Nea Kivistö. (Kuvat Erkki Hanski)
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4.2 Etsivä ja löytävä vanhustyö
Vuonna 2018 vanhusneuvosto nimitti löytävän vanhustyön työryhmän, johon kuuluu edustaja
vanhusneuvostosta, Keravan evankelis-luterilaisesta seurakunnasta, Talkoorenkaasta sekä eläkeläisjärjestöstä. Työryhmä täydentyi loppuvuodesta 2018 edustajilla Keravan keskitetystä asiakas- ja palveluohjausyksiköstä sekä KOKEVA- ja IkäArvokas -hankkeista.
Etsivän vanhustyön hankkeet KOKEVA - Kohtaamisia Keravan asuinalueiden ikääntyneille (Siskot
ja Simot ry) sekä IkäArvokas - etsivä ja osallistava vanhustyö (Kirkkopalvelut ry) ovat valtakunnalliseen Elämänote-avustusohjelmaan kuuluvia osahankkeita. KOKEVA-hankkeen ohjausryhmään valittiin vanhusneuvoston edustajana Heikki Manninen. Ohjausryhmän ensimmäinen
kokous oli 20.11.2018.
4.3 Senioreiden tulevaisuustyöpaja
Vanhusneuvoston jäseniä osallistui 8.9.2017 järjestettyyn senioreiden tulevaisuustyöpajaan,
joka liittyi kaupunkistrategian valmisteluun.
4.4 Seudullinen yhteistyö alueen muiden vanhusneuvostojen kanssa
K6-kuntien (Hyvinkää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Järvenpää, Tuusula, Kerava) vanhusneuvostojen
yhteistapaaminen 18.10.2017 oli Järvenpäässä. Keravalla tapaaminen järjestettiin 13.6.2018,
jolloin teemana oli ikääntyvien asumisen vaihtoehdot. Alustajaksi kutsuttiin Pirkko RuuskanenParrukoski.
Pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi) vanhusneuvostojen yhteistyökokous oli 22.11.2017. Kerava oli kutsuttuna ensimmäistä kertaa ja puheenjohtaja Martti
Kajaste osallistui tähän kokoukseen.
Maakuntatreffit 21.11.2018, jonne puheenjohtaja osallistui. Tässä tapaamisessa sovittiin, että
2019 lähdetään kokoamaan maakuntatasoista vanhusneuvostoa samanlaisena pilottina kuin nyt
jo toiminnassa olevat maakunnalliset vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto.
4.5 Koulutukset ja seminaarit
Vanhusneuvoston jäseniä on osallistunut seuraaviin seminaareihin
 Ikääntyneiden asumisratkaisut seminaari 17.5.2017
 Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi kärkiseminaari 23.5.2017
 Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisen seminaari 27.9.2017
 Vanhusneuvostopäivä 7.11.2018
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4.5 Vierailut
Esperi kutsui vanhusneuvoston tutustumaan uudistuneeseen Keravan Hoivakodin toimintaan.

5. LAUSUNNOT JA ALOITTEET
Vanhusneuvosto on antanut useita lausuntoja liittyen muun muassa rakennushankkeisiin, kaavoitukseen sekä ikäihmisten palvelujen edistämiseen. Penkkien lisäämisestä tehtiin aloite, jossa muun
muassa sijoittelussa tulisi huomioida ikäihmiset välimatkojen suhteen. Ikäihmisten terveyden
edistämiseksi vanhusneuvosto teki aloitteen, että uimahallin käyttöönoton jälkeen keravalaisille
eläkeläisille oli mahdollisuus hankkia kohtuuhintainen uintikortti, joka kannustaisi kortin haltijaa
huolehtimaan omasta kunnostaan. Aloite tehtiin myös terveyskeskuksen hissien toimintavarmuuden
takaamiseksi.
Kauppakeskus Karusellin palveluihin otettiin kantaa - informaatiopiste/-taulu ja ottoautomaatti
puuttuvat. Pyörätuolilla on haasteellista liikkua.

6. SEURANTA JA ARVIOINTI
Vanhusneuvosto seuraa ja arvioi vanhuspoliittisen ohjelman ja vanhuspalvelulain toteutumista.
Vanhusneuvoston tehtävänä on seurata vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella, seurata
kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kaupungin hallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta ja
edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon. Neuvosto
tekee tarvittaessa esityksiä havaitsemistaan ikäihmisiä koskevista palveluista ja antaa pyydettäessä
lausuntoja.

7. TIEDOTTAMINEN
Vanhusneuvoston muistiot löytyvät Keravan internet-sivuilta
https://www.kerava.fi/palvelut/päätöksenteko-ja-hallinto/muut-toimielimet
Vanhusneuvoston esite on laadittu ja laitettu jakoon.



Tiedote vanhusneuvoston toiminnasta lähetettiin Keski-Uusimaa lehteen
Vanhusneuvoston jäseniä osallistui vammaismessuille tiedottaen vanhusneuvoston ja
eläkeläisjärjestöjen toiminnasta

