MUISTIO

7/2019

VANHUSNEUVOSTON KOKOUS

Aika

keskiviikko 13.11.2019, klo 14.00 - 16.05

Paikka

Hoivakoti Attendo Levonmäki, Ravikuja 12, 04220 Kerava

Läsnä

Heikki Manninen
Matti J. Laine
Martti Kajaste
Kaisu Mäkinen
Marja-Terttu Nieminen
Nea Kivistö
Tuula Lind
Raija Hietikko
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, poissa
Kaupunginhallitus
Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden
johtaja, sos. ja terv. palvelut (vierailija)
Keravan kaupunkitekniikan toimiala, siht.

1.

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
- puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.00. Ennen
kokousta tutustuttiin hoivakoti Levonmäen toimintaa klo
14.00-15.00. Todettiin läsnäolijat - Nea Kivistö oli poissa.

2.

Esityslistan hyväksyminen
- esityslista hyväksyttiin

3.

Edellisen kokousmuistion hyväksyminen
- edellisen kokouksen muistion hyväksyminen siirtyy
seuraavaan kokoukseen, joka on 29.11.2019

4.

Varajäsenten rooli tapahtumissa
- kokousten esityslistat ja muistiot ja muu materiaali
lähetetään myös varajäsenille
- varajäsenet voivat osallistua tapahtumiin, joissa on
vanhusneuvoston edustus. Matkakulut julkisella
liikenteellä korvataan.
- varajäsen "raportoi" varsinaiselle jäsenelle tapahtuman
tai seminaarin annin.

5.

Virkamiesten rooli vanhustyössä
- vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston puheenjohtajat
pyytäneet audienssia kaupunginjohtajan luokse.
- toimintasuunnitelman perusteella pyydetään
asiantuntijoita/virkamiehiä kokouksiin.
- Raija Hietikko on asiantuntijajäsenenä kokouksissa koko
tämän toimintakauden.

6.

Etsivä ja löytävä vanhustyö
- Heikki Manninen kuuluu kahteen ryhmään: Kokevaan
(Kilta, Savio ja Ahjo) ja löytävän vanhustyön ryhmään.
- millainen rooli puheenjohtajallamme on ryhmissä palataan asiaan seuraavissa kokouksissa, kun Nea Kivistö
on paikalla.
- yhteisöllisyydestä järjestetään kilpailu taloyhtiöille.
- välittämisen päivä on 29.11.2019.

7.

Muut asiat
- vanhusneuvoston esite pitää päivittää
- Mummonmarkan vartijat - hanke (Suvanto Oy), voitaisiin
pitää tilaisuus, johon kutsuttaisiin puhuja hankkeesta.
- Hoitohenkilökuntaa yritetään palkata lisää kaupungille
kattamaan poissaoloja (lomia ja muita).
- edellisen kokouksen Kaisu Mäkisen ehdotuksen pohjalta,
sihteeri yhdessä Raija Hietikon kanssa valmistelee kyselyn
kaupungin johtoryhmälle. Ehdotus koski ikäihmisten
ohjausta kuntosalilla ja mahdollista kuljetusta sinne.

8.

Ilmoitusasiat
- HSL vastasi vanhusneuvostojen kirjelmään koskien
eläkeläisalennuksia: HSL saa rahansa matkustajilta
lippujen oston myötä sekä verovaroista.
Eläkeläisalennuksiin ei siis ole tulossa laajennuksia
lähiaikoina.
- tutustumisen arvoisia nettisivuja:
www.vanheneminen.fi ja www.ikainstituutti.fi
- vuoden 2020 vanhustenviikon teema on julkaistu.

9.

Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05

