Vanhusneuvoston kokous

Aika
Paikka

Muistio

6/2019

10.12.2019 klo 14.00-15.32
kaupungintalo, Kallio, Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

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

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

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut:
(x) sihteeri Andres Pevkur
(x) turvallisuus- ja riskienhallintakoordinaattori Ville Hyytiäinen

Asialista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02
2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista lisäyksellä, että muissa asioissa käsitellään
Eläkeliiton kannanotto ikäihmisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen
määräytymisestä.
4. Edellisen kokouksen 2.10.2019 muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
5. Turvallisuuskävelyn 25.6. tulokset (turvallisuus- ja riskienhallintakoordinaattori Ville
Hyytiäinen)
Merkittiin tiedoksi Ville Hyytiäisen esitys, joka on liitteenä.
Keskusteltiin asiasta ja esille nousivat seuraavat asiat:
− Turvallisuuskävelyjä on tehty aikaisemminkin. Suurin osa puutteista on
edelleen korjaamatta.
− Pyöräteiden merkintä on huonosti toteutettu.
− Liikennemerkkejä ei noudateta, vaikka merkinnät olisivatkin selkeät
(Uudenmaankatu 5-9).
6. Vanhusneuvoston kokoonpano 2020-2021; vanhusneuvoston esitys
Keskusteltiin vanhusneuvoston kokoonpanosta ja linjattiin, että vanhusneuvostoon
esitetään vain eläkeläisjärjestöjen edustajia. Hyväksyttiin vanhusneuvoston esitys
kaupunginhallitukselle (liitteenä).
Sihteeri tiedottaa kaupunginhallituksen päätöksestä.

7. Vanhusneuvoston vuoden 2020 kevätkauden kokoukset
Seuraava kokous pidetään 20.1.2020 klo 14.00
8. Muut asiat

• Vanhusneuvostopäivät Helsingissä 7.11.
Tämän vuoden vanhusneuvostopäivien teemat olivat: turvallisuus, palvelut ja hyvä
arki. Tilaisuuteen osallistuivat Tuula Karhunen ja Aarno Jalonen.
Vanhusneuvostopäivän esitysmateriaali:
https://avoinhallinto.fi/vanhusneuvostopaiva-2019/
Kokouskeskustelussa esille nousseet asiat:
− Ikäihmisten digiopastukset keskitetysti
− Parempikuntoiset eläkeläiset voisivat auttaa huonokuntoisempia pientä
korvausta vastaan.
− Eri kuntien vanhusneuvostojen eriarvoisuus
− Osallistuminen hyvinvointisuunnitelman laatimiseen
• Turvallisuuskävelytilaisuus 4.12.
Osallistujia oli noin parikymmentä. Reitti kulki kaupungintalolta kauppakeskus
Willan ympäri. Turvallisuuskävelyn aikana tehtiin 49 havaintoa, joista suurin osa
koski jalkakäytäviä, suojateitä ja valaistusta.
• Sairaalan kävely 9.12.
Mielenkiintoinen kävely, jonka tarkoituksena oli testata sairaalaopasteiden
toimivuutta.
• Eläkeliiton Uudenmaan piirin kannanotto sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista (liitteenä)
Merkittiin kannanotto tiedoksi.
• Erityisuimakortin myöntämisperusteet ja hakuohjeet 2020
Suurimpana uudistuksena on, että erityisuimakortin saa jatkossa Sveitsin uimalan
kassalta esittämällä EU-vammaiskortin, näkövammaiskortin tai Kela-kortin, johon
on merkitty sairauden tunnus. Tarkemmat myöntämisperusteet ja hakuohjeet ovat
liitteenä.
• Vanhusneuvoston edustajia ei osallistu Tuusulaan kuljetuspalvelujen kilpailutus tilaisuuteen 13.12.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.32

