Vanhusneuvoston kokous

Aika
Paikka

Muistio

5/2019

2.10.2019 klo 14.02-15.40
kaupungintalo, Kallio, Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

Varsinaiset jäsenet:
(x) Tuula Karhunen
(-) Sirkku Servomaa, poissa
(x) Matti Lampinen
(x) Aarno Jalonen
(-) Jorma Salminen, poissa
(x) Kaisu Kyllönen
(-) Helena Nivala, poissa
(-) Eira Järvinen, poissa
(-) Minna Kalmari, poissa
(-) Kimmo Kiuru, poissa
(x) Pekka Laine

Varajäsenet:
( ) Kyllikki Rantala
( ) Hilkka Lähetkangas
( ) Veikko Asikainen
( ) Leena Kotamäki
(x) Tamara Laurila
( ) Marja-Leena Kurikko
(x) Maija Mäkipaakkanen
( ) Maila Antikainen
(x) Katarina Norrena
( ) Marko Hytönen

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut:
(x) sihteeri Andres Pevkur
(x) hyvinvointipäällikkö Panu Isotalo, poistui klo 15.09
(x) liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila, poistui klo 14.15

Asialista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02
2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi.
Ennen varsinaisten asioiden käsittelyä liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila esittäytyi.
− Taustana liikunta-alan eri tehtävät Keravalla
− Kuntoa ylläpitävät liikuntapalvelut ovat erittäin tärkeitä ikäihmisille
− Liikuntapalvelut tukevat kotona asumista
− Päivittäinen liikunta ja sen lisäksi virkistäytyminen kulttuurisin keinoin lisää
hyvinvointia
− Ensi vuonna valmistellaan kaupungin uutta liikuntasuunnitelmaa, johon
pyydetään myös vanhusneuvoston näkemys
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Muissa asioissa käsitellään Eero Eskolan rahaston
avustukset -asiaa.
4. Edellisen kokouksen 20.8.2019 muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
5. Hyvinvointipalvelujen ajankohtaiset asiat (hyvinvointipäällikkö Panu Isotalo)
Merkittiin tiedoksi Panu Isotalon esitys, jonka pääkohdat olivat:
− Sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen Keusoteen on aiheuttanut epävarmuutta
ja kysymyksiä
− Ikäihmisten määrä kasvaa koko ajan
− Hyvinkäällä asiat ovat hyvin verrattuna muihin kuntiin
− Kaupunki tekee hyvinvointityötä (liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut,
liikuntapaikkojen ylläpito ja kehittäminen, katujen kunnossapito ja liukkauden
torjunta, muu hyvinvointia edistävä toiminta)

− Jokaisella vastuu itsestään ja läheisistään
− Hyvinvointipalveluissa on tällä hetkellä kaksi työntekijää (hyvinvointipäällikkö ja
vapaaehtoistyön ohjaaja)
Ikääntymisen tuomat haasteet:
− Yksinäisyys; 1/3 yli 65-vuotiaista tuntee yksinäisyyttä
− Päihteet; 5-10% yli 65-vuotiaista ovat päihderiippuvaisia
− Mielenterveyshaasteita (masentuneisuus, ahdistuneisuus) on 16-30%
− Taloushaasteet (yksilötasolla, kunnilla, valtiolla)
− Fyysinen terveys
− Polarisaatio (arvot, talous, terveys)
Positiivista kuitenkin on, että ikäihmiset ovat myös mahdollisuus.
Ajankohtaiset asiat:
− Viestintäkoulutus yhdistyksille 2.10.
− Eero Eskolan rahaston avustusten haku auki
− Rahaston sääntöjä uusitaan ensi vuonna
− Vanhusten viikko Hyvinkäällä 6.-11.10.
− VapaaehtoisVoimalaa organisoidaan uudella tavalla
− Hyvinvointi- ja turvallisuuskysely tulossa ensi vuonna
− Vapaaehtoistyön kiitosgaala 25.11. Hyvinkääsalissa
6. Lausuntopyyntö vanhus- ja vammaisneuvostoille asiakkaiden sijoittuminen
ikäihmisten asumispalveluihin ja laitoshoitoon ohjeista (annetut vastaukset tiedoksi)
Merkittiin tiedoksi lähetetyt vastaukset.
7. Muut asiat
Vanhustenviikko 6.-13.10. Viikon ohjelma on liitteenä.
Keusote Asiakasarvo-työpaja oli 12.9. Tilaisuudessa tarkasteltiin Keusoten
strategialuonnosta asukkaiden näkökulmasta. Työpajassa tunnistettiin
keskeisimmät hyödyt, joita asukkaat saavat onnistuneen strategian toteutuksen
myötä.
Järvenpään Ikäviikot ovat lokakuussa. Tapahtumien ohjelmaa on liitteenä.
Eero Eskolan rahastosta maksetaan avustusta yli 75-vuotiaille elinolojensa
parantamiseksi. Avustushakemukset toimitetaan kaupungin sivistystoimen
kirjaamoon tai kaupungintalon infoon 11.10.2019 mennessä.
Eero Eskolan rahaston säännöt, jakoperusteet ja hakulomake uudistetaan ensi
vuonna. Avustuksen piiriin on tulossa myös hyvinvointia edistävä toiminta.
Tuula Karhunen ja Kaisu Kyllönen osallistuivat Ikätalo-työpajaan 26.9. Kaikille
suositellaan tutustumista Ikätalon sivustoon, jossa on hyödyllistä tietoa
ikääntyneiden terveydestä ja palveluista https://www.terveyskyla.fi/ikatalo
Keskusteltiin vanhusneuvoston uusien jäsenten nimeämisestä vuosille 2020-2021.
Kaupunginhallitus nimeä vanhusneuvoston. Sihteeri selvittää prosessin vaiheet.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

