Keravan vanhusneuvosto
Toimintakertomus syksy 2019 – kevät 2021

2 (7)

1. VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2019 - 2021
Keravan vanhusneuvosto on yhteistyö- ja neuvotteluelin, johon kuuluu Keravan alueella toimivien
suurimpien valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistysten ja Keravan evankelisluterilaisen seurakunnan edustajat. Keravan kaupunginhallituksesta ja sosiaali- ja terveyspalveluiden
toimialalta on asiantuntijat kaikissa kokouksissa.
Edellinen vanhusneuvosto, joka oli nimetty toimikaudelle 2017-2019, jatkoi toimintaansa
31.5.2019 asti. Kaupunginhallitus nimesi uuden vanhusneuvoston toiminta-kaudelle 2019-2021
(28.5.2019/ 202§). Ensimmäinen kokous uudella kokoonpanolla oli 13.9.2019.

Järjestö

Jäsen

Varajäsen

Eläkeliiton Keravan yhdistys ry

Heikki Manninen (pj.)

Aino Tiainen

Keravan Eläkkeensaajat ry

Matti J. Laine (vara pj.)

Anja Valtanen

Keravan Kristilliset Eläkeläiset ry

Martti Kajaste

Riitta-Maija Sirkka

Keravan Eläkeläiset ry

Kaisu Mäkinen

Tapio Valonen

Keravan kansalliset seniorit ry

Marja-Terttu Nieminen

Marjatta Tammio

Keravan ev.lut. seurakunta

Nea Kivistö

Raija Kortesmaa

Muut edustajat
Sosiaali- ja terveyspalvelut, vastuualuejohtaja,
arjessa selviytymistä tukevat palvelut

Raija Hietikko (asiantuntija)

Kaupunkitekniikan toimiala, hallintosihteeri

Sirpa Meriläinen (sihteeri)

Kaupunginhallituksen edustaja, Tuula Lind

Markku Liimatainen (varaedustaja)
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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 päätök-sentekoon.
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
Vanhusneuvoston kokouksia oli syksyllä 2019 neljä. Vuonna 2020 kokouksia oli yhteensä
seitsemän. Keväällä 2021 kokouksia oli viisi.

Tarpeen mukaan kokouksiin on kutsuttu vierailijoita, ikäihmisten palveluiden asiantuntijoita tai
muita tarvittavia tahoja.


Keravan laajan hyvinvointikertomuksen esittely/Anu Laitila, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin
toimialan toimialajohtaja



Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen kriteetit / Raija Hietikko ja Joel Rönkkö
(hankinta-asintuntija)



Uudenmaan muistiluotsin toiminnan esittely / Pia Niiranen



Keravan kaupungin viestintä / Vivikka Richt, viestintäjohtaja



Covid-19 Keravalla katsaus / Raija Hietikko



Keravan kaupunginhallituksen ajankohtaiset asiat ja vuosi 2021 / Tuula Lind



Kokeva-hanke / Mari Huusko ja Emmi Nisumaa, Siskot ja Simot



Löytävän vanhustyön työryhmä / Nea Kivistö



Marttilanpuiston suunnittelu / Ulla Erikisson, Keravan kaupungin vihersuunnittelija



Covid-19 katsaus ja rokotustilanne Keravalla / Mikko Männikkö, palveluasumisen päällikkö



Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -hanke / Raija Hietikko
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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 2019 oli ”Varaudu vanhuuteen"

Vuoden vapaaehtoisena palkittiin Anneli
Silvander.
Kunniakirjan luovutti vanhusneuvoston
puheenjohtaja Heikki Manninen ja arjessa
selviytymistä tukevista palveluista Raija
Hietikko sekä Petra Blom-Toivonen

Vanhustenviikon teemana 2020 oli "Onni on vanheta"
Vanhustenpäivä vuonna 2020 järjestettiin Covid-19 viruksen takia virtuaalisesti.
Vuoden vapaaehtoista ei valittu vuonna 2020 lainkaan johtuen Covid-19 viruksesta.
Vanhustenpäivän 2020 pääjuhla järjestettiin Naantalissa ja on katsottavissa permanto.fi
Vanhustyön keskusliiton sivuilta on katsottavissa eduskunnan puhemiehen Anu Vehviläisen
juhlapuhe.
4.2 Etsivä ja löytävä vanhustyö
Vuonna 2018 vanhusneuvosto nimitti löytävän vanhustyön työryhmän, johon kuuluu edustaja
vanhusneuvostosta (Heikki Manninen), Keravan evankelis-luterilaisesta seurakunnasta (Nea
Kivistö), 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.
Ohjausryhmä jatkaa edelleen toimintaansa.
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4.3 Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelma
Keravan sosiaali- ja terveyslautakunta esitti 20.5.2020 kaupunginhallitukselle
Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030- ohjelman käynnistämisestä sekä ohjausryhmän
nimeämisestä. Keravan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.10.2020 Hyvä ikääntyä
Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman ohjausryhmän ja sen jäsenten nimeämisestä.
Ohjausryhmässä on jäsenenä edustaja vanhusneuvostosta (Marja-Terttu Nieminen),
vammaisneuvostosta, sosiaali- ja terveyslautakunnasta, teknisestä lautakunnasta, kasvatus- ja
opetuslautakunnasta, vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnasta, kaupunkikehitysjaostosta ja
kaupunginhallituksesta.
Ohjausryhmä asetettiin ohjaamaan Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman valmistelua.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan tehtäväksi annettiin ikäihmisille annettavan
kotiavun kehittäminen yhteistyössä Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030- ohjelmaa
valmistelevan ohjausryhmän kanssa.
Ohjausryhmän ensimmäinen kokous oli 16.11.2020 ja kokouksia oli yhteensä 9 kpl, kerran
kuukaudessa. Ohjausryhmän sisällä oli kolme projektiryhmää, jotka nekin kokoontuivat kerran
kuukaudessa. Vanhusneuvoston edustaja oli sosiaali- ja terveyspalvelut-projektiryhmässä. Lisäksi
olivat ympäristö, rakentaminen ja infrastruktuuri -projektiryhmä sekä kulttuuri, vapaa-aika ja
koulutus -projektiryhmä.
12.4.2021 ohjausryhmän pj ja sihteeri esittelivät ohjelman raportin valmistelun tilanteen
kaupunginjohtajalle.
Keskustelun pohjalta sovittiin alustava eteneminen päätöksentekoon (KH 7.6.2021- KV 14.6.2021).

4.4 Yhteistyö- ja keskustelutilaisuudet
- Vanhusneuvoston puheenjohtaja Heikki Manninen on osallistunut Opetushallituksen
valtionavustuksella toimineen Hae mut! ja Digistä mua! -hankkeen toimintaan Keravalla.
Keski-Uudellamaalla 2019-20 toiminutta hanketta veti Järvenpään Opisto. Keravan osalta
siitä vastasi Keravan opisto. Hankkeen tarkoituksena oli aikuisten digitaalisten perustaitojen
vahvistaminen organisoimalla koulutusta, tukea ja neuvontaa sekä kouluttaa ns.
digitutoreita. Meneillään oleva koronapandemia teki osan suunnitelmista mahdottomiksi
toteuttaa. Hanketta jatketaan Keravan kaupungin omana toimintana Keravan opiston
vetovastuulla.
- Vanhusneuvoston edustaja osallistui Hyvinkäällä 10.9.2019 pidettyyn tapaamiseen koskien
ikäihmisten asumispalveluiden kilpailutuksen valmistelua.
- Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston puheenjohtajat ja sihteerit kutsuttiin
keskustelutilaisuuteen Kerava kaupunginjohtajan kanssa 17.12.2019.
- Vanhusneuvoston jäseniä osallistui 3.2.2020 järjestettyyn ikäihmisten palveluiden
järjestämisvaihtoehtoja käsittelevään työpajaan Keravalla.
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4.5 Vantaa-Kerava hyvinvointialue
SOTE-uudistuksen myötä Kerava ja Vantaa tulevat muodostamaan uuden hyvinvointialueen.
Vanhusneuvoston puheenjohtaja vieraili Vantaan vanhusneuvoston teams-kokouksessa
20.1.2021. Tarkoituksena oli vertailla vanhusneuvostojen kokoonpanoja ja toimintatapoja
sekä pohtia mahdollisuuksia vanhusneuvostojen yhteistyöhön.
Vantaan vanhusneuvoston puheenjohtaja kävi vierailulla Keravan vanhusneuvoston
puheenjohtajan ja sihteerin luona 2.2.2021. Keravan vanhusneuvoston tahto on, että
Keravalla on jatkossakin oma vanhusneuvosto, mutta muissa asioissa (hyte/sote) voidaan
tehdä yhteistyötä Vantaan kanssa.

4.6 Seminaarit ja messut
Vanhusneuvoston jäseniä on osallistunut seuraaviin tapahtumiin:




Missä mun koto on -seminaari Keravalla 24.10.2019
Vanhusneuvostopäivä Helsingissä 7.11.2019
Luonnos vanhuspalvelulain sisällöstä -seminaari 29.2.2020




Vaakakupissa talous -seminaari Vantaalla 31.3.2020
Ikääntyneiden hyvään asumiseen -verkkoseminaari 12.8.2020




Kaupunginjohtajan asukasilta Kivisillan asuntomessualue 6.10.2020
Ratkaisuja ikäihmisten muuttuviin asumistarpeisiin -verkkoseminaari 23.11.2020



Kaupunginjohtajan asukasilta Pohjois-Kytömaan kaavahanke 16.2.2021



Ikäihmisten monipuoliset asumisvaihtoehdot -etäseminaari 26.3.2021



Iäkkäiden osallisuus Espoossa ja Keravalla -webinaari 17.5.2021



Ikäkyvykkyyttä ikäohjelmalla -etäseminaari 3.6.2021

4.7 Vierailut
Vanhusneuvosto kävi tutustumassa Hoivakoti Attendo Levonmäkeen 13.11.2019
Vanhusneuvosto kävi tutustumassa Esperin hoivakotiin Keravalla 6.3.2020
Vanhusneuvostosta Marja-Terttu Nieminen ja Tuula Lind kävivät tutustumassa Tuusulan
asuntomessualueella sijaitsevaan Norlandian asumispalveluyksikköön 14.8.2020
Vierailuja oli tarkoitus tehdä useampiin hoivakoteihin, mutta Covid-19 pandemia esti
niiden totetumisen.
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5. LAUSUNNOT JA ALOITTEET
- Vanhusneuvosto on antanut useita lausuntoja liittyen muun muassa rakennushankkeisiin,
kaavoitukseen sekä ikäihmisten palvelujen edistämiseen.
- Aloite Ikäihmisille suunnatun kuntosalin käyttömahdollisuuden varmistamisesta ja
kuntosalilaitteiden opastuksesta Keravan kaupungin hallinnoimilla kuntosaleilla. Tarpeellista
olisi myös kuljetuksen järjestäminen kuntosaleille.
- Aloite tehostetun palveluasumisen yksikön perustamisesta Keravalle. Samaan asiaan liittyen
toimitettu myös vetoomus Marttilan palvelutalon rakentamisesta keravalle.
- Aloite kohtuuhintaisten, turvallisten ja esteettömien vuokra-asuntojen lisäämiseksi Keravalle.
- Aloitteet mm."yleistalkkarit" omakotiasujien tueksi, tiedonsaantiin on kiinnitettävä
huomiota (kaikilla ei ole digitaitoja), uimahallin käyttö maksuttomaksi.
- Aloite vanhusneuvoston edustuksen saamiseksi myös muihin kaupungin toimielimiin, esim.
sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja kaupunginhallitukseen.
- Aloite/ehdotus hissittömien asuinrakennusten kartoittamisesta Keravalla.

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 ja pöytäkirjat löytyvät Keravan internet-sivuilta
https://www.kerava.fi/palvelut/päätöksenteko-ja-hallinto/muut-toimielimet (31.12.2020 asti)
https://kerava-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm (1.1.2021 alkaen)

