Muistio 1/2019

Vanhusneuvoston kokous
Aika:
Paikka:

8.2.2019 klo 13.00 – 14.30
Terveyskeskus, Atrium

Läsnä:

Martti Kajaste
Heikki Manninen
Aino Tiainen
Matti J. Laine
Kari Kuulas
Marja-Terttu Nieminen
Nea Kivistö
Raija Hietikko
Eeva Saarinen
Arja Vakkila
Riikka Kortelainen
Tuula Lind
Tarja Heino

Poissa:

Heikki Manninen, Eeva Saarinen

1.

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

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin. Lisäyksellä vanhustenhoidon tilanne kohdaksi 6.
3. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen
Muistio hyväksyttiin, sekä liitteenä olleet toimintakertomus ja toimintasuunnitelma. Tämän
vuoden toimintasuunnitelma kirjataan "yksiin kansiin" otsikolla vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018-19. Yhteenveto toimintasuunnitelmasta ja –kertomuksesta pyydetään
kaupungin tiedottajalta, jonka jälkeen puheenjohtajan kautta lehdistölle.
4. Keravanjoen monitoimitalon esittely, arkkitehti Kaisu Vasara, arkkitehtitoimisto Lukkaroinen
Eeva Saarisen viesti: ”Kävimme yhdessä liikuntapäällikkö Jarmo Vakkilan kanssa Vammaisurheilu ja liikuntaliitto VAU ry:ssä keskustelemassa esteettömyysasioista ko. kiinteistön kohdalla ja
saimme sieltä paljon hyviä esityksiä esteettömyyden huomioimiseksi tiloissa. Arkkitehti Kaisu
Vasaran kanssa olemme aktiivisesti vaihtaneet ajatuksia esteettömyydestä ja olemme liikuntapalveluissa erittäin tyytyväisiä tiloissa jo toiveistamme/esityksestämme tehtyihin muutoksiin.”
Suunnitelman ja hankkeen edetessä toivotaan lausuntakierrokselle vanhusneuvostoon.
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5. Terveyskeskuksen suunnitelmat ja korjaukset, Kaisu Vasara
Hanke- ja kustannussuunnitelmat tehty. Muutoksia suunniteltu ensimmäisen kerrokseen
akuuttivastaanottoon, kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa. Toiseen kerrokseen toiminnallisia
muutoksia. Neuvolan siirtyminen Sampolaan. Muutostyöt eivät kohdistu hisseihin.
6.

Ostopalveluiden hankinta ja valvonta, Raija Hietikko (esitys liitteenä)
+ oman toiminnan mitoitukset
Keskustelua vanhustenhoidon tilasta. Kysytään ja sovitaan neuvoston tutustumiskäynneistä
vanhusten hoivayksiköihin. Neuvosto katsoo, että vanhustenhoidon valvontaa on tehostettava. Vanhuspalvelulakiin on saatava vanhustenhoidon hoitajamitoitus, hyvän hoidon kriteerit ja
laiminlyönneistä sanktiot.

7. Seuraavien kokousten teemat


8.3 Kaupungin hyvinvointikertomus ja suunnitelma?
Hyvinvointikertomuksen muotoa ollaan muuttamassa ja työ on vielä kesken. Tarkoitus on
saada valmista toukokuun lautakuntiin. Tieto saatu vapaa-aika ja hyvinvointi- toimialan
toimialajohtaja Anu Laitilalta, joka luvannut tulla esittelemään asiaa myöhemmin.
=> siirtyy mahdollisesti toukokuulle
8.3 uutena teemana asuntomessut ikäihmisten näkökulmasta / Tiina Hartman?



5.4 budjetti ikäihmisten näkökulmasta / Teppo Verronen kaupungin kamreeri?



10.5 Kaupungin hyvinvointikertomus ja suunnitelma / Anu Laitila?

8. Muut asiat

9.



Uusi seurakuntakeskus ja asuinkerrostaloja Saviolle, Koivikontie 9.
Lausuntopyyntö 1.3. mennessä. Vanhusneuvostolla ei huomautettavaa.



Ikääntyneen lähisuhdeväkivallasta informointi ei ole edennyt vielä lehdistölle.
Nea selvittelee.



Vanhustenviikon valmistelu jatkossakin asetetussa työryhmässä yhteistyössä Talkoorenkaan kanssa. Lisäys yhdellä henkilöllä, kaupungin edustaja? Ohjelmaluonnos vanhusneuvostoon. Juhlapuhujaksi ehdotettu Marja Jylhää.

Tiedotettavat


Vuonna 2018 asennetut penkit ja vuodelle 2019 suunnitellut penkit (liitteenä)
Esitetty toivomus roska-astioista penkkien viereen



Boccia turnauksen suunnittelukokous on 7.3. klo 13.00-15.00 Sampolassa.
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Keravan Hoksauta minut kortti

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15

