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MUISTIO 7/22.11.2018

Torstai 22.11.2018 klo 13-15
Kaupungintalo, Lumi, Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

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

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

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut:
(x) sihteeri Päivi Hongisto
(x) Andres Pevkur

ASIALISTA:
1. Kokouksen avaus.
 Puheenjohtaja Tuula Karhunen avasi kokouksen klo 13.08
2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 Todettiin läsnäolijat sekä kokous päätösvaltaiseksi
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 Hyväksyttiin esityslista seuraavin muutoksin; Lisättiin muihin asioihin pj Tuula
Karhusen terveiset Maakuntatreffeiltä 20.11.18
4. Edellisen kokouksen muistioiden hyväksyminen (3.10.18, 25.10.2018)
 Hyväksyttiin edellisten kokousten muistiot.
5. Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö; Valtuustoaloite
selvittämisestä (dnro KH 1235/2017 (00.014)

kotihoidon

tilanteen

 varapuheenjohtaja Eira Järvinen esitteli lausuntoa/esitystä. Vanhusneuvosto
puoltaa lausuntoa edelleen esitettäväksi kaupunginhallitukselle.
6. KH:n lausuntopyyntö; Valtuustoaloite vanhusasiamies Hyvinkäälle (dnro KH
356/2018).



Esiteltiin lausuntopohja. Päätettiin ottaa aikalisä aloitteelle – miettiä onko
tarkoituksenmukaista tehdä aloite myöhemmin Keski-Uudenmaan sotelle,
kun tiedetään, mitä valtakunnantasolla päätetään vanhusasiamiehestä.

7. KH:n lausuntopyyntö; Valtuustoaloite, Hyvinkään turvallisuussuunnitelma
vuosille 2017-2021, vuoden 2018 päivitys (dnro 939/2017) – määräaika 3.12.18.
 Käytiin puheenjohtajan laatima lausuntoesitys läpi ja hyväksyttiin lausunto
lähetettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle.
8. Talousarvio 2019 – siirretään seuraavaan kokoukseen
9. Toimintasuunnitelma 2019 – siirretään seuraavaan kokoukseen
10. Ikä Arvokas –hanke – esittäytyminen Onnensilta 19.11.18 klo 14/Jaana Alanen.
 Tilaisuudessa olleita ei ollut paikalla kertomassa asiasta
11. Muut esille tulevat asiat
 Marjut Lehtinen, vs. terveyttä edistävien palveluiden johtajan esitys soten
kuulumisia
o Mielenterve- ja päihdepalvelut ja palveluohjaus ovat muuttaneet
uuteen H-sairaalaan. Terveyskeskusosasto 11 muuttaa viikolla 48.
Suun
terveydenhuollon
toimipiste
myös
jo
toiminnassa.
Hammaslääkärin päivystys aloittaa toiminnan myöhemmin keväällä.
o Muutot menneet hyvin. Asiakkaat ovat kiitelleet sairaalan ulkonäköä
ja valoisuutta.
o Keski-Uudenmaan soten päälliköt on valittu ja nimetty. Toisen vaiheen
rekrytointi alkamassa.
 Puheenjohtaja Tuula Karhunen kertoi terveisiä Maakuntatreffeiltä Helsingistä
20.11.18
o Uusimaa2019
–hanke
järjesti
Uudenmaan
kuntien
vaikuttaja/toimielinten
puheenjohtajille/edustajille
sekä
näiden
valmistelijoille/esittelijöille. Mukana oli myös edustus pilottimuotoisesti
toimivista
maakunnallisesta
nuorisovaltuustosta
ja
vammaisneuvostosta
o Eduskunnan käsittelyssä olevan maakuntalakiuudistuksen mukaan
maakunnan
on
asetettava
asukkainen
osallistumis-,
ja
vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi
maakunnallinen
nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto lain tultua
sovellettavaksi, kuitenkin viimeistään 1.1.2021
o Uusimaa2019
–hanke
järjesti
Uudenmaan
kuntien
vaikuttaja/toimielinten
puheenjohtajille/edustajille
sekä
näiden
valmistelijoille/esittelijöille. Mukana oli myös edustus pilottimuotoisesti
toimivista
maakunnallisesta
nuorisovaltuustosta
ja
vammaisneuvostosta
o Tilaisuuden tavoitteena oli tutusta ja verkostoitua muihin
vaikuttajaelimiin, miettiä maakunnan tulevien vaikuttajatoimielinten
tehtäviä, tunnistaa parhaita vaikuttamiskeijoja ja luoda toimintatapoja
tulevan maakunnan ja kuntien vaikuttajaelinten yhteistyölle

 Osallistumismahdollisuus ja vaikuttajamahdollisuus tulevaisuudessakin
tärkeitä asioita. Liikkuminen kokouksiin mahdollistettava.
Kansalaisten/asukkaiden vaikuttamisen parantaminen maakunnan
uudistumisen myötä. Aktiivisuus kannatettavaa
 Haetaan rahaa sihteeripalveluihin, jos perustetaan pilottimuotoinen
maakunnallinen vanhusneuvosto.
12. Seuraava kokous
 tiistaina 4.12. klo 14-16 kaupungintalo, Kallio
13. Kokouksen päättäminen
 puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25.

