MUISTIO 3/2019

Vanhusneuvoston kokous
Aika:
Paikka:

5.4.2019 klo 13.00 – 14.30
Terveyskeskus, Atrium

Läsnä:

Martti Kajaste
Heikki Manninen
Matti J. Laine
Kari Kuulas
Marja-Terttu Nieminen
Nea Kivistö
Raija Hietikko
Riikka Kortelainen
Tuula Lind
Tarja Heino

Keravan Kristilliset Eläkeläiset ry, pj
Eläkeliiton Keravan yhdistys ry
Keravan Eläkkeensaajat ry
Keravan Eläkeläiset ry
Keravan Kansalliset seniorit ry
Keravan ev.lut. seurakunta
sosiaali- ja terveyspalvelut, vastuualuejohtaja
kaupunkitekniikka, talous- ja hallintojohtaja
kaupunginhallitus
sosiaali- ja terveyspalvelut, erityissuunnittelija, siht.

Poissa:

Eeva Saarinen

vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelut, liikuntapalvelujohtaja

Kutsuttuna: Mikko Hokkanen, talousjohtaja, sote
Petra Blom-Toivonen, esimies, keskitetty asiakas- ja palveluohjausyksikkö

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin
3. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen
Muistio hyväksyttiin
4. Budjetti ikäihmisten näkökulmasta, Mikko Hokkasen alustus
Talousarvioissa pyritään huomioimaan väestömuutos ja mitä se tarkoitta palvelutarpeessa






Keskustelua liittyen TK:n hissien korjaamiseen/uusimiseen liittyvistä määrärahoista.
TK:n peruskorjauksessa ei ole huomioitu hissejä. Vanhusneuvosto ilmaisee huolensa asiasta.
Toivotaan vanhusneuvoston kuulemista budjetin valmistelussa
Ehdotus vanhusneuvoston edustajan puheoikeudesta lautakunnassa
Ikäihmisten palveluiden kehittämistyöryhmä koostuu viranhaltijoista ja lautakunnanjäsenistä. Raija tuo esityksen tästä vanhusneuvostoon.
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5. Vanhuspoliittisenohjelman seurantaraportti, Raija Hietikon PowerPoint-esitys (materiaali
jakoon 25.4 lautakunnan jälkeen)
+ 2018 toteutetun kyselyn tuloksia, Petra Blom-Toivonen
6. Kotona hyvä – messut Järvenpäässä, Marja-Terttu Nieminen ja Heikki Manninen osallistuivat
Tapahtuma oli sekä kaupallinen että sosiaalinen. Monelta alalta tietoiskuja.
Vinkkinä, että Järvenpäässä seniorineuvontaa puhelimessa kaksi tuntia päivässä.
Eläkevuodet edessä – liikuntaopas: www.kkiohjelma.fi
Kysymys: Onko Keravalla huoli ilmoitus-kaavake käytössä?
 Yhteydenottolomake tuentarpeen arvioimiseksi löytyy Kerava.fi > asioi verkossa > lomakkeet ja hakemukset > sosiaali- ja perhepalvelut > Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen
arvioimiseksi

7. Muut asiat


Seuraavaan kokoukseen Vanhustenviikon esitysluonnos sekä ehdotukset vuoden vapaaehtoiseksi. Keskustelua juhlapuhujavaihtoehdoista.



Toimintakertomus seuraavaan kokoukseen.



Toukokuun kokoukseen siirtynyt kaupungin hyvinvointikertomus ja suunnitelma siirtyy
edelleen. Anu Laitilan viesti: ” Olemme tehneet hyvinvointikertomukseen paljon rakenteellisia muutoksia, ja saamme sen lautakuntiin vasta toukokuussa. Sen vuoksi hyvinvointikertomuksen käsittely olisi loogisinta tehdä vasta lautakuntakäsittelyjen jälkeen. Sopisiko, jos
tulisin kesän jälkeen syyskauden ensimmäiseen kokoukseen?”



Vanhusneuvoston jäsenet seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2019-2021
Tiedot sihteerille mahdollisimman pian välitettäväksi eteenpäin. Vanhusneuvosto valitaan
toukokuun lopun kaupunginhallituksessa.



Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain kuljetusten järjestämistavan liittyviin kokouksiin
on osallistunut Marja-Terttu Nieminen.



HSL:n lippujen hintojen uudistus ja VR:n lippujen eläkeläishinnat, Kari Kuulas

8. Tiedotettavat


Viestinnän harjoittelija haastatellut puheenjohtajaa maaliskuun lopulla ja tehnyt siltä pohjalta kirjoituksen, jota tarjonnut myös Keski-Uusimaa-lehteen.
https://www.kerava.fi/ajankohtaista/vanhusneuvosto-etsii-ja-löytää-yksinäiset-vanhukset



Kaupunginjohtaja haluaa tavata vanhus- ja vammaisneuvostojen puheenjohtajia.
Tapaaminen sovittu 10.4.
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Katupappila muuttaa uusiin tiloihin



Ehdotettu diakoniatyön esittelyä vanhusneuvostoon.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15

