MUISTIO

19.5.2020

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

perjantai 15.5.2020 klo 13.00-14.20

Paikka

Teams Microsoft - kokous (koronaviruksesta johtuen)

Läsnä

Heikki Manninen
Matti J. Laine
Martti Kajaste
Kaisu Mäkinen
Marja-Terttu Nieminen
Nea Kivistö
Tuula Lind
Raija Hietikko
Sirpa Meriläinen

Esityslista

Eläkeliiton Keravan yhdistys ry, pj.
Keravan Eläkkeensaajat ry, varapj.
Keravan Kristilliset Eläkeläiset ry
Keravan Eläkeläiset ry
Keravan Kansalliset seniorit ry
Keravan ev.lut. seurakunta
Kaupunginhallitus
Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden
johtaja, sos. ja terv. palvelut (vierailija)
Keravan kaupunkitekniikan toimiala, siht.

1.

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
- Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2.

Esityslistan hyväksyminen
- Esityslista hyväksyttiin.

3.

Edellisen kokousmuistion hyväksyminen
- Edellisen kokouksen 6.3.2020 muistio hyväksyttiin,
Martti Kajasteen sähköpostiviestin käsittelyn jälkeen.

4.

Vanhusten viikko 4. – 11.10.2020 ja avajaistapahtuma
seurakuntakeskuksessa 4.10.2020
- työryhmä: Nea Kivistö, Kaisu Mäkinen, Tarja Orlov,
Marita Kononen, Heikki Manninen
- Avajaisjuhla perutaan tältä vuodelta.
- Matti J Laine ja Heikki Manninen tekevät
vanhusneuvoston nimissä videotervehdyksen ikäihmisille.
Videoesitykseen voitaisiin liittää esim. musiikkiesitys.

- Tervehdys striimataan kaupungin sivuille, joen se on
kaikkien katsottavissa ajasta ja paikasta riippumatta.
Videotervehdys tavoittaa heidätkin, jotka eivät pääsisi
paikalle avajaisjuhlaan.
- Videotervehdyksessä kiitettäisiin erityisesti kaikkia
vapaaehtoisia heidän työpanoksestaan.
- Lehdistöön olisi hyvä saada vanhustenviikon asiaa, esim.
lähikuntien vanhusneuvostojen puheenjohtajat yhdessä.
Lehdessä myös kiitettäisiin vapaaehtoisia.
- Keväällä 2021 mahdollisesti jonkinlainen juhla
ikäihmisille.
5.

Vuoden 2020 vapaaehtoisen valinta
- Ei valita tänä vuonna ollenkaan.
- Poikkeusoloista johtuen keväällä on ollut huomattavasti
vähemmän toimintaa, jossa vapaaehtoisia tarvitaan.
- Kohdan 4. mukaisesti kiitettäisiin yleisesti vapaaehtoisia.

6.

Syksyn kokousaikataulu
- 4.9.2020, 16.10.2020, 13.11.2020
- Sampolassa on hybridi kokoustila, jossa kokoukseen voi
osallistus etäyhteydellä tai olla fyysisesti paikalla (sihteeri
selvittää ja valmistelee).
- 11.12.2020 joululounas + kokous Keravan
terveyskeskuksen Atriumissa.

7.

Muut asiat
- Pyydetty lausunto Marttilan palveluasumisesta vasta sen
jälkeen, kun Marja-Terttu otti yhteyttä kaavapuoleen.
- Vanhusneuvoston lausuntona toimii tämän muistion ote:
Vanhusneuvosto on erittäin tyytyväinen
palvelutalohankkeen nopeaan etenemiseen. Palvelutalon
paikka Saviolla on myös todella hyvä. Palvelutalohanke on
kokonaisuudessaan erinomainen asia.
- Jatkossa on kiinnitettävä tarkempaa huomiota
vanhusneuvoston kuulemiseen ja huomioon ottamiseen.
- Joka talouteen on tullut koronasta kertova kirje ja siinä
mainitaan tärkeimmät yhteystiedot.

8.

Ilmoitusasiat
- Kannanotto tehostetusta palveluasumisesta toimitettu
kaupungin johtoryhmälle/kaupunginsihteerille 9.3.2020.
Kirjelmään ei ole vastattu.

- Vanhusneuvoston jäseniä on osallistunut seuraaviin
kokouksiin/koulutuksiin/kuulemisiin:
14.4.20 HAE MUT! DIGISTÄ MUA! Digitutor-koulutus, HM
23.4.20 Digitaalisten palveluiden saavutettavuus
ikääntyneille Keravalla, M-TN, TL, NK, HM
28.4. 20 Elämä poikkeusajan Suomessa-dialogi - Jaana
Alasentie, HM
29.4.20 Vanhusasiavaltuutetun valmistelu,
kuulemistilaisuus, KM. Kaisu lähettää materiaalin
kokouksesta.
- Etäkerho eläkeläisille srk nettisivuilla alla oleva linkki
https://www.keravanseurakunta.fi/tulemukaan/aikuisille/senioreille/etakerho
- Raija Hietikko kertoi, että Keravalla rauhallinen tilanne
koronan osalta. Henkilöstö riittänyt. Suojavälineiden ja
suojaustoimintojen käytössä onnistuttu. Vierailujen
järjestämistä omaisille suunnitellaan ja mietitään (Omaiset
ulkoiluttaisivat läheisiään).Etätapaamisia järjestetty.
- Soitot 80+-vuotiaille hoidettu ja lähetetty kirjeet (yli 70v),
jos ei ole saatu puhelinyhteyttä.
9.

Kokouksen päättäminen klo 14.20
- Hyvää kesää kaikille ja pysykää terveinä.

