MUISTIO 5/2018

Vanhusneuvoston kokous
Aika:
Paikka:

31.8.2018 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
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
kaupunginhallitus
sosiaali- ja terveyspalvelut, erityissuunnittelija, siht.

Poissa:

Riikka Kortelainen

kaupunkitekniikka, talous- ja hallintojohtaja

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksytään seuraavin muutoksin; kohta 8, vanhusten turvallisuuden lisääminen
siirretään myöhempään ajankohtaan ja Hannu ja Kerttu käsitellään tässä kokouksessa ennen toiminta suunnitelmaa.
3. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen
Muistio hyväksyttiin.
4. K6-yhteistyökokouksen anti
Osallistujia runsaasti, tilaisuus onnistunut, alustajaan oltiin tyytyväisiä. Vanhusneuvostojen
asema eri kunnissa erilainen, neuvostot myös eri nimillä. Mielenkiintoista kuulla, mitä ympäristökunnissa meneillään. Keskustelulle pitäisi olla enemmän aikaa.
Käytiin keskustelua käsitteistä ikäihmisten asumisen liittyen; palvelutalo, palvelukoti,
hoivakoti, tuettu asuminen, . . .
Ehdotettiin, että puheenjohtajat tapaisivat ennen seuraavaa yhteistyökokousta, jonka järjestää Hyvinkää.
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5. Vanhustenviikko 7.- 14.10 teemalla ”Iloa toimeliaisuudesta!”
Keskustelua yhteislauluista ja ohjelmasta. Ohjelmaa ei ole vielä näyttää. Avajaispäivän ohjelma on laadittu. Hemmotteluviikon ohjelma etenee, Talkoorenkaassa kokous 5.9.
6. Hannu ja Kerttu- yhdistyksen toimintaan (Polku) tutustuminen
Puheenjohtaja kertoo Hannu ja Kerttu-yhdistyksen toiminnasta; kolmen vuoden Polkuprojekti, jonka rahoitus Stealta. Palveluohjausta, matalankynnyksen toimintaa.
Toimintaan voi tutustua itsenäisesti.
7. Toimintasuunnitelma 2018
Syksyn kokousten aiheet ja mahdolliset alustajat
o 5.10 teemana etsivä ja löytävä vanhustyö
- etsivän ja löytävän vanhustyön hanke/ Kirkkopalvelut (30min +15min keskustelu)
- yksinäisyyden ehkäisy, Keravan etsivä ja löytävä vanhustyö/Talkoorengas, srk,..?
o 16.11 teemana vanhusten turvallisuuden lisääminen
- Nea Kivistö, Suvanto, Lyömätön Linja
 aiheeseen liittyvä yleisötilaisuus ensi vuonna
 lisäyksenä myös vanhuspoliittiseen ohjelmaan
o 14.12 kokouskäytännöt/ Iiris Laukkanen
- toimintakertomus 2018, toimintasuunnitelma 2019
Kaupungille aloite ikäihmisten terveyden edistämiseksi ja uimalippujen hinnan tarkistamiseksi (vertailu ympäristökuntiin). Lopullisia hintoja ei ole vielä päätetty. Aloite pitäisi
osoittaa vapaa-aikalautakunnalle, jotta huomioisivat asian. Huom! Matin aloite kirjattu jo
aiemmin.
Keskikadun matalankynnyksen neuvontapisteen toiminnasta informointi.
Keskustelua sijainnista.
Terveyskeskuksen hissien toimintaa seurattava edelleen.
8. Muut asiat
o Boccia kirjoitus Keski-Uusimaassa/ Kari Kuulas
o Avoin hallinto-seminaari, osallistujat?
o Penkkisuunnitelma – miten etenee/toteutetaan. Pyydetään Riikka Kortelaiselta suunnitelma vanhusneuvostolle.
o Vanhusneuvostolle oma pöytä vammaismessuille 6.10 Kerava-talossa, Kerava-salissa
(esitteet 5.10 kokoukseen).
9. Tiedotettavat
o Kunta-kysely ikäihmisten palveluista on avoinna 15.8 – 30.9.2018. Kyselyyn voi vastata
verkossa, kirjallisesti Sampolan asiointipisteellä, järjestöjen kokouksissa sekä kaupungin
tapahtumissa. Kyselyn tuloksista tiedotetaan vanhusneuvoston kokouksessa sekä kaupungin sivuilla loppuvuodesta.
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o Kari Kuulas kertoo tarinansa katupappilassa 30.10 klo 11
o Kiitokset Päivi Valtoselle, joka jää tänään eläkkeelle. Seuraajaksi valittu Eeva Saarinen.
o Kiitokset Boccian järjestelyyn osallistuneille tahoille.
Kari käy neuvottelua Keravan Energian kanssa tapahtuman kehittämiseksi.
o Keravan seurakunnan syksyn tapahtumista esite jaossa.
Heidi Karuranta aloittanut Keravan seurakunnassa diakonia vanhustyössä.
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

