Muistio 4/2018

Vanhusneuvoston kokous
Aika:
Paikka:

18.5.2018 klo 13.00 – 15.50
Terveyskeskus, kokoustila Atrium

Läsnä:

Martti Kajaste
Heikki Manninen
Matti J. Laine
Kari Kuulas
Marja-Terttu Nieminen
Raija Hietikko
Päivi Valtonen
Riikka Kortelainen
Tuula Lind
Tarja Heino

Keravan Kristilliset Eläkeläiset ry, pj
Eläkeliiton Keravan yhdistys ry
Keravan Eläkkeensaajat ry
Keravan Eläkeläiset ry
Keravan Kansalliset seniorit ry
sosiaali- ja terveyspalvelut, vastuualuejohtaja
vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelut, liikuntapalvelujohtaja
kaupunkitekniikka, talous- ja hallintojohtaja
kaupunginhallitus
sosiaali- ja terveyspalvelut, erityissuunnittelija, siht.

Poissa:

Nea Kivistö

Keravan ev.lut. seurakunta

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
2. Esityslista hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
4. Katujen kunnossapidosta kertomassa Kari Peurala.
Katujen talvikunnossapito tulee olla nopeaa ja tehokasta. Alueet on jaettu siten että osa on
kaupungin omassa hoidossa ja osa urakoitsijoiden hoidossa. Työllisyysyksikön kanssa on
olemassa yhteistyötä, talkkaripalvelua on tilattavissa, josta tiedotettava paremmin.
Kesäkunnossapidossa ensimmäinen harjauskierros jo silloin kun on vielä jäätä, kestää 2vko,
jonka jälkeen toinen kierros, joka toukokuun loppuun mennessä tehtynä.
o Ympäristöministeriön julkaisu: Kadut kuntoon
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/kadutkuntoon.pdf
5. Päivi Valtosen esitys liikunnan myönteisistä vaikutuksista (liitteenä)
Kerava liikkuu – Keravan kaupungin liikuntasuunnitelma 2017 – 2021 (liitteenä)
 Tehdään Matti J. Laineen esityksen pohjalta kaupunginhallitukselle aloite . . .
6. Viesti Keravan Eläkeläisten näkemyksistä vanhuspalveluja kehitettäessä.
Kari Kuulas välittää Maila Höltän toiveen, että heidän näkemyksensä liitettäisiin ja huomioitaisiin vanhusneuvoston toimintasuunnitelmassa.
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7. Eläkeläiset ry:n suunnittelija Eva Rönkön esitys Iäkkäät maahanmuuttajat
Tammikuussa Eva tavannut maahanmuuttokoordinaattoria. Keskustelussa esille tullut, että
ei ole tietoa kuinka paljon Keravalla on iäkkäitä maahanmuuttajia. Kotouttamisohjelmassa
ei ole mainintaa iäkkäistä maahanmuuttajista, ei näy myöskään vanhuspoliittisessa ohjelmassa. (Yhdenvertaisuuslaki 5§ ja laki kotoutumisen edistämisetä 30§)
Eläkeläiset ry antanut lausunnon Keravan kaupungin kotouttamisohjelmaan 2018-2021.
Tarkoituksena järjestää keskustelutilaisuus aiheesta helmikuussa 2019. Miten vanhusneuvosto haluaa osallistua valmisteluun ja keskustelutilaisuuteen?
8. Vanhustenviikko
Suunnittelupalaveri Talkoorenkaassa ollut 24.4.2018. Avajaispäivän ohjelma on selkeä,
täsmentyy myöhemmin kuten myös hemmotteluviikko.
Käytiin läpi ehdotukset vuoden vapaaehtoiseksi perusteluin.
9. K6-yhteistapaamisen järjestelyt
Odotetaan ilmoittautumisajankohdan päättymiseen asti (25.5.) kannattaako tilaisuus järjestää kyseisenä ajankohtana.
10. Kutsut
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston yhteistyö- ja keskustelutilaisuus 24.5.2018. Vanhusneuvostosta osallistuu viisi henkilöä.
Vanhusneuvostopäivään 7.11.2018 osallistuu puheenjohtaja
11. Syksyn kokousaikatauluksi sovittu 31.8 / 5.10 / 16.11 / 14.12
12. Muut asiat
Lausuntopyyntö kaavamuutoksesta liittyen uuteen seurakuntakeskukseen Saviolla.
Vanhusneuvostolla ei huomautettavaa.
13. Tiedotettavat
Eläkeliiton Keravan yhdistys valitsi kokouksessaan Vanhusneuvoston uudeksi varajäseneksi
Aino Tiaisen.
Vanhuspoliittisen suunnitelman yhteydessä (2011) tehty kysely uusitaan.
14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50

