MUISTIO 6/2019

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

perjantai 18.10.2019, klo 13.00 - 15.05

Paikka

Keravan terveyskeskus, kokoustila Atrium

Läsnä

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

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)
Hankinta-asiantuntija sos. ja terv. palvelut
(vierailija)
Keravan kaupunkitekniikan toimiala, siht.

1.

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki
tervetulleiksi

2.

Esityslistan hyväksyminen
- esityslista hyväksyttiin

3.

Edellisen kokousmuistion hyväksyminen
- edellinen muistio hyväksyttiin

4.

Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen (klo 13.15,
Hietikko ja Rönkkö)
- Rönkkö ja Hietikko esittelivät ikäihmisten tehostetun
palveluasumisen kilpailutusta ja sen kriteereitä.
Hoidon laatuun panostetaan, samoin kuin palvelun laadun
valvontaan, mm. omavalvontasuunnitelmat ja palvelun
tilaajan valvonta.

5.

Palautetta vanhustenviikolta
- vanhustenviikko sujui hienosti. Avajaisjuhla ja viikon
aikana olleet tapahtumat saivat kiitosta.
- avajaismessuun oli saapunut runsaasti kuulijoita (n. 150
henk.) ja katupappilan tapahtumaan (n. 90 henk.)
- Lions club oli kustantanut invataksin messuun
- "sanoin ja sävelin" kirjastossa oli myös paljon kuulijoita,
n. 50 henk.
- hoivakoti Vommassa ei ollut lainkaan ohjelmaa - otetaan
ensi vuonna huomioon.
- Armas-festivaali on samaan aikaan. Sen aikataulu on
valtakunnallisesti sovittu. Jatkossa Armas-festivaalin ja
vanhustenviikon mahdollista yhteistyötä selvitellään.
- vuoden vapaaehtoisen valinta syksyn 1. kokouksessa sai
kannatusta.
- seuraava vanhustenviikon avajaistapahtuma on
4.10.2020 seurakuntakeskuksessa.

6.

Vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon ei ole nimetty
viranhaltijajäseniä lainkaan. Asiasta yhteinen
kirjelmä/valitus kaupunginhallitukselle vammaisneuvoston
kanssa
- tehdään yhdessä kirjelmä, jossa pyydetään palauttamaan
viranhaltijajäsenet neuvostoihin. Puheenjohtajat tekevät.

7.

Osallistummeko Järvenpää eläkeläisneuvoston vetämään
kannanottoon/esitykseen HSL:n eläkeläisalennuksista
- osallistumme

8.

Muut asiat
Missä mun koto on - seminaari Keravalla 24.10.2019 klo
11.30-16.30
- Anja Valtanen (Matti J. Laineen varaedustaja) MarjaTerttu Nieminen, Martti Kajaste ja Tuula Lind osallistuvat
Vanhusneuvostopäivä Helsingissä 7.11.2019,
- Kaisu Mäkinen ja Marja-Terttu Nieminen osallistuvat
Vierailu ja kokous 13.11.2019 klo 14.00 Attendo
Levonmäki (Ravikuja 12, 04220 Kerava)
- seuraava kokous pidetään Attendo Levonmäessä, jonne
mennään omilla kyydeillä.
- Kaisu Mäkinen ehdotti aloitetta/esitystä tehtäväksi:
Vomman kuntosaliin järjestettäisiin
ikäihmisille/erityisryhmille kotoa kuljetus ja paikalla
kuntosalissa olisi liikunnanohjaaja ja fysioterapeutti
ohjaamassa ja auttamassa.
- ikäystävällinen kaupunki, mahdollinen jäsenyys, ei vielä
saatu päätöstä.
- "löytävä vanhustyö" -kortteja jaettu, mutta yhtään ei ole
palautettu. Näkyvyyttä ja tietoa asiasta tehostetaan.
Välittämisen päivä on 21.11.2019

9.

Ilmoitusasiat
- Keravan kaupungin vanhusneuvosto antoi lausunnon
KEINUKALLION monitoimihallin suunnittelusta ja
rakentamisesta 2.10.2019.
- Keravan kaupungin järjestämään hyvinvointiseminaariin
ei ollut vanhusneuvoston edustajaa kutsuttu. Hyvinvointi
koskee myös ikäihmisiä.

10.

Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05

