Muistio 2/2018

Vanhusneuvoston kokous
Aika:
Paikka:

2.3.2018 klo 13.00
Terveyskeskus, kokoustila Atrium

Läsnä:

Martti Kajaste
Heikki Manninen
Matti J. Laine
Kari Kuulas
Marja-Terttu Nieminen
Nea Kivistö
Raija Hietikko
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
Keravan ev.lut. seurakunta
sosiaali- ja terveyspalvelut, vastuualuejohtaja
kaupunkitekniikka, talous- ja hallintojohtaja
kaupunginhallitus
sosiaali- ja terveyspalvelut, erityissuunnittelija, siht.

Poissa:

Päivi Valtonen

vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelut, liikuntapalvelujohtaja

Ennen kokousta vierailu Hoivakoti Esperissä (Metsolantie 1) klo 12:00
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi läsnäolijat ja kertasi kokouskäytäntöjä.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin. Lisäyksenä Esperin vierailu, johon osallistui 4 vanhusneuvoston jäsentä. Tutustumiskäyntiin oltiin tyytyväisiä, puitteet olivat kodikkaat ja valoisat. Esperi on
yksi hyvistä kumppaneista, kehittämistyö nykyisen esimiehen aikana edennyt hyvin.
3. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen
Edellinen kokousmuistio hyväksyttiin muuten, korjaus kohtaan 6.5 etsivän vanhustyön
ryhmä laatimassa kirjettä.
4. Penkkiprojekti / Jari Jormalainen
Esitys penkkien sijainnista ja määristä: raittipenkit (145 kpl), puistopenkit (171 kpl), kiinteistöpenkit (n.130 kpl), pysäkkikatospenkit (43 kpl) ja katsomot (9 kpl). Lisäksi pergolat, muurit, altaan reunukset, pollarit, leikkivälineet ja pyörätelineet, jotka mitoitettu niin että niissä
voi istua tai nojailla.
Huomioitava erilaiset penkkimallit, roska-astioiden sijainnit sekä kunnossapito.
Toiveet kirjattu vanhus- ja vammaisneuvostoilta sekä kansalaiskysely tulossa keväällä.
Toiveena, että paperinen penkkikartta olisi saatavilla esim. Sampolan palvelukeskuksesta.
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5. Lausunto pyyntö
(2329) Käenkatu 2, Väinämöisentie 16 ja Terhikintie 3. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uusien asuinkerrostalojen rakentaminen vanhan liikerakennuksen ja omakotitalojen
paikalle. Vammaisneuvosto on antanut lausunnon ja vanhusneuvosto voi yhtyä tähän.
Suunnitteluvaiheessa otettava ikäihmisten tarpeet huomioon.
6. Kysely vanhus- ja vammaisneuvostojen koulutustarpeista
Yhteinen sähköinen vastaus lähetettiin.
7. Terveiset yhteistyökokouksesta Talkoorenkaassa (7.2)
Käsitelty etsivää vanhustyötä, jonka nimi muutettu löytäväksi vanhustyöksi. Ryhmän
kokoonpano muuttunut jonkin verran, muotoutuu kun mietitään yhteistyötä kaupungin
kanssa. Heikki Manninen tulee Pekka Pesosen tilalle työryhmään. Työ on hyvässä mallissa eteenpäin mennään, mutta varovasti.
Kiitokset hissiprojektin hyvästä etenemisestä niin kaupunkitekniikan Riikka Kortelaiselle
kuin terveyskeskukselle.
Vanhustenviikon yhteistyö ja valmistelu. Asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella ja koota ohjelmaehdotus sekä tiedotus- ja muut käytännön toimenpiteet. Työryhmään
nimettiin Nea Kivistö, Tarja Orlow, Kaisu Mäkinen ja Heikki Manninen, joka toimii puheenjohtajana ja kokoonkutsujana.
8. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma
8.1 Toimintasuunnitelma käytiin läpi ja tehtiin tarpeelliset muutokset (liite)
8.2 K6-kuntien yhteistapaaminen 13.6. (liite)
8.3 Vanhustenviikon juhlapuhuja ja ehdotukset vuoden vapaaehtoisesta
Kaupungin hallituksen puheenjohtaja Samuli Isola lupautunut juhlapuhujaksi.
Vapaaehtoisen valinnasta kysely Keravan kaupunginsivuille ja järjestöihin. Esitys ja perustelut ansioituneista vapaaehtoisista vanhusneuvoston 18.5 mennessä.
Ehdotus; olisiko mahdollista saada vanhusten viikon avajaisiin Keravan musiikkiopistosta nuorempia esiintyjiä.
9. Vanhusneuvoston esite
Kaksi luonnosta esillä, joista toinen versio hyväksyttiin muokkauksin. Lisätään konkreettisia
kohtia toimintasuunnitelmasta. Lisätään jäsenten sähköpostiosoitteet.
Laaditaan kirjoitus paikallislehteen.

3 (3)

10. Muut asiat
10.1 Tuula Lindin terveiset Keudasta. Opetussuunnitelmien muuttumisen myötä toiveena
yhteistyö yhdistysten ja kaupungin kanssa, esim. saattokeikkoja opiskelijoiden toimesta.
10.2 Vanhusneuvoston yhteystietojen päivittäminen nettisivuille.
11. Tiedotettavat
11.1 Luento: Älä anna huijarin huijata! Pentinkulma-salissa 12.3 klo 18
11.2 Sosiaaliturvaopas 2018 valmistunut. https://sosiaaliturvaopas.fi/
11.3 Boccia- turnaus 25.8
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35

