Muistio 3/2018

Vanhusneuvoston kokous
Aika:
Paikka:

13.4.2018 klo 13.00 – 14.30
Terveyskeskus, kokoustila Atrium

Läsnä:

Martti Kajaste
Heikki Manninen
Matti J. Laine
Kari Kuulas
Marja-Terttu Nieminen
Nea Kivistö
Raija Hietikko
Päivi Valtonen
Riikka Kortelainen
Markku Liimatainen
Tarja Heino

Poissa:

Tuula Lind

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 (poistui 14.45)
vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelut, liikuntapalvelujohtaja
kaupunkitekniikka, talous- ja hallintojohtaja
kaupunginhallitus (poistui 14.48)
sosiaali- ja terveyspalvelut, erityissuunnittelija, siht.

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
2. Esityslista hyväksyttiin muutamin lisäyksin.
3. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen.
Muistio hyväksyttiin ja kerrattiin jakelu, joka kirjattu toimintasääntöön.
4. Vanhuspoliittinen ohjelma ja vanhuspalvelujen esittely, Raija Hietikko.
Vanhuspoliittisen ohjelma laadittu vuosille 2012 - 2020.
Seurantaraportin esittely vuodelta 2017. Painopistealueita on kuusi, joita seurataan.
Lautakuntaan asia menee huhtikuussa.
Vanhuspalvelujen esite valmistunut: Kotoisasti Keravalla. Jaettiin vanhusneuvostolle edelleen jaettavaksi. Löytyy myös Kerava.fi-sivuilta.
Asumista tukevien palveluiden esittely.
5. Vanhusneuvoston esite valmistunut ja jaettiin vanhusneuvoston jäsenille edelleen jaettavaksi.
6. Lehtitiedote
Matti J. Laine valmistellut lehtitiedote luonnoksen, joka lähetetty vanhusneuvostolle. Vaatii
vielä stilisointia ennen kuin laitetaan eteenpäin.

2 (2)

7. Lausuntopyyntö vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten järjestämistavan muutosta koskevaan selvitykseen.
Prosessi käynnistynyt viimevuoden puolella. Valmistelutyötä tehty Helsingin johdolla.
Ulkopuolinen konsultti (KGM) tehnyt selvityksen. Matti J. Laine ja Kari Kuulas osallistuneet
tilaisuuteen, jossa asiaa esitelty. Tilaisuuden pohjalta kannatusta sai Keravan malli. Muutoksia kuitenkin pitää tehdä lain muutosten pohjalta.
Tulossa on vielä edellisen pohjalta uusi lisäselvitys.
8. K6-yhteistapaamisen kutsu lähetetty.
9. Vanhustenviikkoa valmisteleva työryhmä lähtenyt hyvin liikkeelle, yksi tapaaminen ollut.
Kokoontuvat seuraavaksi 24.4.
Tarkennettu ohjelma ja esitykset vuoden vapaaehtoisesta seuraavaan vanhusneuvoston
kokoukseen 18.5.
10. Puheenjohtajan esille tuoma Lahja Havansin kirje, liittyen mm penkki-asiaan, on käsitelty jo
aiemmassa kokouksessa ja on kirjattuna kaupunkitekniikassa.
Vanhusten turvallisuus asiaa on käsitelty ja käsitellään vielä jatkossa vanhusneuvostossa.
11. Matti J. Laineen esitys uintikortista. Päivi Valtonen kertoo, että hinnastoa jo alustavasti
luonnosteltu. Edelliseen liittyen Liikunnan myönteisistä vaikutuksista alustus seuraavaan
kokoukseen.
12. Maila Höltän kirje Keravan eläkeläisten ehdotuksista siirretään seuraavaan kokoukseen.
13. Seuraavan kokousten aiheet ja alustajat
Liikunnan myönteiset vaikutukset (Päivi Valtonen)
Katujen kunnossapito (Kari Peurala)
Vanhustenviikon ohjelma
Syksyn kokousaikataulu
14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.14

