MUISTIO

7.2.2020

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

perjantai 07.02.2020, klo 13.00 - 15.00

Paikka

Keravan terveyskeskus, kokoustila Atrium

Läsnä

Heikki Manninen

Eläkeliiton Keravan yhdistys ry, pj.

Matti J. Laine

Keravan Eläkkeensaajat ry, varapj.

Martti Kajaste

Keravan Kristilliset Eläkeläiset ry

Kaisu Mäkinen

Keravan Eläkeläiset ry

Marja-Terttu Nieminen

Keravan Kansalliset seniorit ry

Raija Kortesmaa

Keravan ev.lut. seurakunta (varajäsen)

Tuula Lind

Kaupunginhallitus

Raija Hietikko

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

Vivikka Richt

Viestintäjohtaja, Keravan kaupunki

Sirpa Meriläinen

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 10.1.2020 muistio hyväksyttiin

4.

Keravan kaupungin viestintä
- viestintäjohtaja Vivikka Richt esittäytyi
- kaupungin viestintätiimiin kuuluu kolme viestinnän
asiantuntijaa / suunnittelijaa, yksi graafikko ja kaksi
tapahtumatuottajaa
- Keravan kaupungin viestintää yhtenäistetään
- 2020 viestinnän ohjeistus on valmiina
- viestinnän strategia pohjautuu vankasti kaupungin
strategiaan
- viestinnän projekti ”esteettömät verkkosivut” alkaa pian
ja siinä on vanhusneuvostolla iso rooli. Projektin vetäjät
ottavat yhteyttä vanhusneuvostoon jo ennakkoon, kun
pyydetään asiantuntemusta sivujen sisällöstä ja
ulkonäöstä
- kaupungin sisäisen verkon uudistus on samaan aikaan
- viestinnässä pyritään esteettömyyteen ja
saavutettavuuteen
- vanhusneuvoston jäsenillä oli paljon toiveita ja
ehdotuksia koskien kaupungin viestintää:
- ikäihmisillä ei kaikilla digilaitteita, otettava huomioon
viestinnän suunnittelussa. Sanomalehtiin tiedotteita ja
kaupunki voisi lähettää myös erillisiä tiedotteita
- viestintäjohtaja kertoi, että ei voida vaikuttaa lehtien
sisältöön. Lähetetään tiedotteita, mutta lehti päättää,
mitä painetaan tai ei paineta lehteen. Vanhusneuvosto
toivoi, että tiedotteiden perään kyseltäisiin, jotta ne
saataisiin paremmin julkaistuiksi
- "Keravalla tapahtuu" osioon laitetaan itse ilmoitukset –
Saara Junninen auttaa. Kannattaa laittaa, ihmiset lukevat
tätä palstaa!

- kaupungin ilmoitustauluja ja mainosnäyttöjä hoitaa Anni
Pasuri ja Marja Veikkolainen
- viestintäjohtaja kertoi, että vanhusneuvosto voi tehdä
itse tiedotteita ja voidaan olla yhteydessä toimittajiin.
Viestinnässä ja tiedotteissa pitää kuitenkin muistaa, että
neuvosto on kaupungin toimielin
- kaupungin nettisivuille toivotaan lisää ajankohtaista
asiaa ikäihmisille
- vanhusneuvoston muistiot ovat monen mutkan takana
nettisivuilla – viestintäjohtaja lupasi korjata asian
- Katupappilasta on tullut tärkeä neuvontapiste
kaupunkilaisille. Kaupunki ja seurakunta voisivat yhdessä
tiedottaa myös käytännön avun lisäksi sielun hoidosta
katupappilasta. Artikkeli hyvästä toiminnasta. Kaupunki
lupaa tiedottaa
5.

Eläkkeensaajat ry:n ehdotus- ja kyselyesitys
- paperinen versio jaettiin läsnäolijoille
- lähetetään esitys kaupungin johtoryhmälle saatesanoilla:
Toivomme, että kaupunki ryhtyy asianmukaisiin
toimenpiteisiin ja että haluamme myös vastaukset
esityksessä esitettyihin kysymyksiin

6.

Muut asiat
- 3.3. aloituskokoukseen "Digituen verkoston kokoaminen"
kutsuttuina ovat: Orlow Tarja, Mattila Johanna, Haavisto
Tuula, Manninen Heikki, Hosio-Paloposki Anne, Havansi
Lahja, Lumme Eija, Männikkö Mikko, Talikka Mia ja
Savolainen Päivi
- 10.2. kuljetuspalveluiden keskustelutilaisuus
- PENK, meillä toimii hyvin järjestöasiat (lähetetään
johtoryhmälle, kuuluu myös meidän
toimintasuunnitelmaan). Perustelut ovat samat kuin
meidän toimintasuunnitelmassa. Olemme samaa mieltä,
että asiat ovat tärkeitä
- kaupunki tukee edelleen Viertolan tiloja järjestöjen
käyttöön

- ke 5.2.2020 oli kokous koskien vanhusten viikkoa 4.11.10.2020. Eläkeliiton Keravan yhdistys ry hoitaa
kahvituksen, Keravan kristilliset eläkeläiset ry hoitaa
kolehdin ja vaatesäilytyksen, vanhusneuvoston edustajat
ovat kättelyssä. Vanhusneuvostosta samat osallistujat
(Kaisu Mäkinen, Heikki Manninen ja Nea Kivistö)
vanhustenviikon työryhmään
- Vanhusneuvosto esittäytyy 5.10.2020 vanhustenviikon
tilaisuudessa, Kaisankammariin tulee postilaatikko, johon
voi jättää ennakkoon kysymyksiä neuvostolle
7.

Ilmoitusasiat
- osa kauppalan talon remontista 1. kerroksessa ja 2.
kerroksessa valmistuu kevään aikana. Järjestöjen on
mahdollista käyttää remontoituja tiloja (esteettömyys
puuttuu)

8.

Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35

