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VANHUSNEUVOSTO
Aika
Paikka

MUISTIO

5/3.10.2018

Keskiviikko 3.10.2018 klo 13-15
Hyvinkään kaupungintalo, kokoussiipi 1. krs, kokoushuone Kallio

Varsinaiset jäsenet:
(x) Tuula Karhunen
() Sirkku Servomaa
(x) Matti Lampinen
(x) Aarno Jalonen
() Jorma Salminen
() Seija Hellström
() Kaisu Kyllönen
(X) Helena Nivala
(x) Eira Järvinen
(x) Marjut Lehtinen
() Minna Kalmari
(x) Jouni Mattsson
(x) Pekka Laine

Varajäsenet:
( ) Kyllikki Rantala
( ) Hilkka Lähetkangas
( ) Veikko Asikainen
( ) Leena Kotamäki
(x ) Tamara Laurila
( ) Irma Svahn-Valkonen
(x) Marja-Leena Kurikko, poistui klo 14.40
( ) Maija Mäkipaakkanen
( ) Maila Antikainen
( ) Johanna Kiianmies
( ) Katarina Norrena
( ) Marko Hytönen

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut:
(x) sihteeri Päivi Hongisto
(x) Kimmo Kiuru, kaupungin liikenneinsinööri, paikalla klo 14-14.40
ASIALISTA:
1. Kokouksen avaus
 puheenjohtaja Tuula Karhunen avasi kokouksen klo 13.05
2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 todettiin läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin - lisätään muihin asioihin
yhteistapaaminen to 25.10. klo 14-16 vammaisneuvoston kanssa
4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (23.8.18)


Hyväksytään edellisen kokouksen muistio

5. Valtuustoaloite; Muistikoordinaattorin palkkaaminen


käsiteltiin ja hyväksyttiin lausunto, puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri
toimittaa edelleen lausunnon pyytäjälle (kaupunginhallitus15.1.2018 § 3 )



Marjut Lehtinen kertoi muistikoordinaattorin työnkuvasta; ohjaa, neuvoo ja
opastaa matalalla tasolla kuntalaisia

6. Ajankohtaista Sotesta / Marjut Lehtinen


Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitellyt talousarvion 2019:
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esityksessä kotihoitoon uudet mahdolliset toimet esitetty, lopulliset päätökset
tekee valtuusto joulukuussa




Tilamuutoksia:
H-sairaalan valmistuminen – H-sairaalan rakennustarkastus pidetty ja muutot
etenevät aikataulussa:
o muutot alkavat marraskuussa (5.11.) ja ensimmäisinä muuttavat
palveluohjaus ja matalakynnys 2. kerrokseen
o Kotisairaala 1. kerros
o Sandelininkadun vuodeosasto 1 muuttaa 13.11.
o osasto 11 muuttaa muuttaa 26.-27.11. H-sairaalan 4. ja 5. kerrokseen
hankitaan 10 uutta palveluasumisen paikkaa lokakuun loppuun mennessä






Yt-neuvottelut:
o Työterveyshuollon yt-neuvottelut jatkuvat,
o Työllisyyspalveluiden yt käynnissä – osa työntekijöistä siirtynee KUsoteen, osa jäänee kaupungille
o Sairaalanmäen yt – info tulossa – muutot/henkilöstö/potilasturva ja
paikannus
Sairaalanmäen yt – info yt – henkilön paikantamisjärjestelmä, josta infotaan
työntekijät sekä muutosta yleensä

7. Liikennekatsaus/Kimmo Kiuru
o kaupungin liikenneinsinööri kertoi ajankohtaisia asioita Hyvinkään
liikenteestä ja suunnittelusta
o Willantori/palvelubussi – puomi estää kauppakeskuksen ovien eteen ajon
o Eläkeläisliput paikallisliikenteeseen / aloite Hyvinkään Eläkeläistuki ry.
Tällä hetkellä tarjolla sarjalippuja (mm. 20, 40 matkan)
o Pelikirja; Kärkihanke Kehittyvä kaupunkikeskusta -> keskustaliikenteen
yleissuunnitelma
 Kävely ja pyöräily
 Ydinkeskusten katuverkko + pysäköinti
 Paikallisliikenteen terminaalin sijainti
 Liityntäpysäköinti
o Hangonsilta; Hangonsiltatalo – maa alueen siirto aloitettu. Uusi kevyen
liikenteen silta suunnitteilla
o Kiertoliittymät; tällä hetkellä rakennetaan keskimäärin 1/vuosi
o Esteettömyys, kokonaisvaltaisuus, julkiset ja yksityiset rakennukset
o Ennakoivan ajon koulutus; EAK65+ - Liikenteen turvallisuusvirasto 17.18.10.18, yhteensä 6 t
o Turvakävely Hangonsillan alueelle tehty, seuraava tehdään uusien
asukkaiden asettauduttua alueelle
8. Muut esille tulevat asiat.
 seuraava K6-Vanhusneuvostojen kokoontuminen Hyvinkäällä
o alustava varaus ti 10.9.19 paikka kaupungintalon aula (sihteeri
varaa), klo 14-16
 Maakuntatreffit 21.11.18, työseminaari, Vantaa
o puheenjohtaja Tuula Karhunen osallistuu, ilmoittautuminen
31.10.2018 mennessä – sihteeri ilmoittaa
 Vanhustenviikko 7.-14.10.18
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o 7.10. klo 10 kirkkopyhä Hyvinkään kirkko ja klo 11.30 juhlatilaisuus
Hyvinkään seurakuntakeskus
o 11.10. klo 10-15 Seniorimessut kaupungintalolla, vanhusneuvostolla
esittelypiste
Aarno Jalonen kertoi kuulumiset koulutuksesta; Ikäystävällisten
asuinalueiden kehittäminen- seminaari 27.9.2018
o Seminaarin esitykset on nyt julkaistu kaupunkiseutu.fi sivulla.
o Virikkeellinen ja liikkuva vanhus kaikkien etu, ikäihmiset asumaan
yhteisiin kortteleihin
Käsiteltiin Hyvinkään Eläkeläiset ry:n vetoomus Vanhusneuvostolle ja
Hyvinkään Eläkeläistuki ry:lle - Vanhusten kotihoitoon enemmän rahaa ja
lisää hoitajia. Todettiin, että vanhusneuvosto on käsitellyt asian ja on
asiasta samaa mieltä sekä tukee ja puoltaa vetoomusta – sihteeri lähettää
edelleen lausunnon edelleen Keski-Uudenmaan soten kirjaamoon.

9. Seuraava kokous
 25.10. klo 14-16 yhteinen tapaaminen vammaisneuvoston kanssa –
lisätietoja asiasta myöhemmin mm. paikka
 31.10.18 klo 13-15 – jos kokoukselle tarvetta
 4.12.18 klo 13-15
10. Kokouksen päättäminen
 puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15

