Muistio 1 /2018

Vanhusneuvoston kokous
Aika:
Paikka:

26.1.2018 klo 13.00
Terveyskeskus, kokoustila Atrium

Läsnä:

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

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05 ja totesi kaikkien olevan paikalla.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
3. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen.
Muistio hyväksyttiin seuraavin korjauksin; nimikorjaukset kohtaan 5 Marita Riihinen edustaa Keravan kansallisia senioreja ja Nea Kivistö Keravan seurakuntaa.
4. Tilannekatsaus muutosehdotuksista vuodeosastoille (Riikka)
Valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa terveyskeskuksen vanhan osan julkisivun
korjaus 2020. Ikkunoiden korjaukset ja tiivistykset mahdollisesti ennen. Pienkorjauksia tehdään tärkeysjärjestyksessä. Listalla on mm terveyskeskuksen sisätilojen maalaus, tavoitteena toteuttaa 2018. Hissit ovat toimintakuntoisia, ja varaosia tilattu varastoon. Tilannetta
seurataan jatkuvasti. Sisätilojen lämpötila ongelmia ei tiedosteta kiinteistöpuolella.
Keskustelu jatkui edelleen hissien toimivuudesta ja turvallisuudesta, sekä osastojen lämpötiloista, joihin toivottiin parannuksia. Vanhusneuvosto seuraa tilannetta.
5. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma
Laaditaan toimintakaudelle, liitetään yksittäiskohtaisia tehtäviä.
Toimintasuunnitelman pohjana vanhuspoliittinen ohjelma.
Budjetti vuodelle 2018 on 7055 euroa.
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5.1 Tapahtumat
o K6-kuntien (Hyvinkää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Järvenpää, Tuusula, Kerava) yhteistapaaminen 13.6. klo 13 -15. Sihteeri lähettänyt alustavan tiedon ajankohdasta vanhusneuvostoille. Yksi yhteinen teema, esim. millaisia asumismuotoja kunnissa on. Pirkko
Ruuskanen-Parrukoski lupautunut alustajaksi. Kotona asumisen tuki-työryhmästä voisi
nousta jotain mitä Keravalla menossa.
o Vanhustenviikko 7.-14.10.2018 teemalla Iloa toimeliaisuudesta. Esitetty, että vanhustenviikon ohjelma pitäisi saada ajoissa valmiiksi. Talkoorengas taittaa, kaupunki painaa ja eläkeläisjärjestöt noutavat ohjelman ja jakavat eteenpäin. Järjestelyt yhteistyönä ja kustannukset jaetaan.
Juhlapuhujaksi ehdotettu Samuli Isolaa, Matti kysyy. Seuraavaan kokoukseen ehdotuksia vuoden vapaaehtoisesta sekä ohjelmaehdotuksia järjestöiltä.
Yhteistyökokous Talkoorenkaassa? Vastaus Tarja Orlowilta: ”Kokous on keskiviikkona
7.2. klo 9.30 ja yleensä siellä on eläkeläisjärjestöt käyttäneet puheenvuoron kertoakseen kuulumisia, seurakunta on myös ollut paikalla. Vanhustenviikkoa aletaan suunnitella jo hyvissä ajoin, vastuut yms. sellaiset.” Esityslista liitteenä.
5.2 Lausunnot
Pyynnöt lähetään vanhusneuvolle. Vastataan yhdessä kokouksessa, jos mahdollista.
Katsottiin että lausuntoluonnoksen voi valmistella myös vanhusneuvoston jäsen.
5.3 Tiedottaminen
Siirretään seuraavaan kokoukseen.
5.4 Vierailut/vierailijat
Esperin kutsu? Sihteeri tiedustelee olisiko vierailu mahdollista 2.3.
Muut mahdolliset vierailukohteet ja seuraavaan kokoukseen.
6.

Muut asiat
6.1 Kysely vanhus- ja vammaisneuvostojen koulutustarpeista
Siirretään seuraavaan kokoukseen.
6.2 Vanhustenviikon materiaalin arviointikysely
Linkki ei aukea.
6.3 Suojatieturvallisuustutkimus ja huomioliivitempaus
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Ei halukkaita osallistujia.
6.4 Penkkilista (liitteenä)
Riikka kysyy Jari Jormalaista kokoukseen.
6.5 Etsivä vanhustyö
Seurakunta on laatimassa kirjettä, jossa yhteystietoja. Tarkoituksena levittää tietoa
taloyhtiöihin esim. isännöitsijöille, jotka laittavat esille. Nea lupasi esitellä asian etenemistä seuraavissa kokouksissa.
6.5 Puheenjohtajan ehdotus lausuntopyynnöstä sidosryhmiltä vanhustenpalvelujen järjestämisestä
Seuraavaan kokoukseen.
7.

Tiedotettavat
Ei tiedotettavaa.

8.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05

