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VANHUSNEUVOSTO
Aika
Paikka

MUISTIO

4 / 23.8.2018

Torstai 23.8.2018 klo 13-14.45
Hyvinkään kaupungintalo, kokoussiipi 1. krs, kokoushuone Järvi

Varsinaiset jäsenet:
(x) Tuula Karhunen
(x) Sirkku Servomaa
() Matti Lampinen
(x) Aarno Jalonen
() Jorma Salminen
() Seija Hellström
() Kaisu Kyllönen
(x) Helena Nivala
(x) Eira Järvinen
(x) Marjut Lehtinen saap. klo14
(x) Minna Kalmari
(x) Jouni Mattsson poistui klo 13.10
() Pekka Laine

Varajäsenet:
( ) Kyllikki Rantala
( ) Hilkka Lähetkangas
(x ) Veikko Asikainen
( ) Leena Kotamäki
( ) Tamara Laurila
( ) Irma Svahn-Valkonen
( x) Marja-Leena Kurikko
( ) Maija Mäkipaakkanen
( ) Maila Antikainen
( ) Johanna Kiianmies
(x) Katarina Norrena, poistui klo 13.50
( ) Marko Hytönen

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut:
(x) sihteeri Päivi Hongisto
ASIALISTA:
1. Kokouksen avaus,
o puheenjohtaja Tuula Karhunen avasi kokouksen klo 13.06
2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
o todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
o hyväksyttiin esityslista seuraavin muutoksin
o kohta 4 Hangonsillan tilanne/Jouni Mattsson
o kohta 5 Voimaa vanhuuteen/Katarina Norrena
4. Hangonsillan tilanne/Jouni Mattsson
o Jouni Mattsson esitteli Hangonsillan tilannetta
o Kyseessä Hangon entinen ratapiha (Terrisuo), ollut Valtion omistuksessa,
kaupunki osti 90-luvulla ja lupasi puhdistaa maaperän
o Asukkaita tulossa 600
o Alueen vuokra-asuntojen osuus on suuri
o Asuntojen valmistuminen 2018-2020, kortteli 70-71
o Syyskuussa valmistuvat ensimmäiset asunnot, joihin muutto lokakuussa
o Kaupunkimallin mukaista rakentamista suunnitteilla alueelle
o 2019 rakentamiset jatkuvat kahteen seuraavan vaiheen kortteliin
o Perustettu Toimintaan- ja turvallisuuteen tähtäävä työryhmä
o Asukkaat ja rakentaminen yhtäaikaista, vuoropuhelu ja ymmärrys oltava
työmaan ja asukkaiden kesken –> 24. turvallista tuntia kaupunki
o Lokakuussa julkistetaan 3D palvelu, jossa kuntalaiset saava suunnitella
rakentamista
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o ”Vanha” silta toiminnassa vielä vuosia, uusitaan jossain vaiheessa, jolloin
rakennetaan ns. Urheilukadun jatke
o Liityntäpysäköintilaitos suunnitteilla (jo syksyllä 2018 aloitetaan, rakennus valmis
ehkä 2020)
5. Voimaa vanhuuteen -hanke / Katarina Norrena
o Hyvinkää kärkihankekuntana
o Tukee ikäihmisten kotona-asumista
o Ikäsuositus 75 +
o Hankkeen yhteyshenkilöinä Katarina Norrena; katarina.norrena@hyvinkaa.fi,
puh 0400 197 150 - hänelle voi lähettää myös ruusut ja risut
o ja Sari Turpeinen
o Hyvinkää keskittyy vertaisohjaukseen ja kouluttaa ohjaajat
o Työryhmä perustettu kaupungille. Mukana myös vapaaehtoisvoimala, Voimaa
vanhuuteen –valtakunnallinen hanke; Ikäihmisten palveluohjaustiimi,
Ikäinstituutti
o Ryhmien kokoontumiset maksuttomissa tiloissa, lista vapaaehtoisista osittain jo
olemassa vapaaehtoisvoimalan kautta
o Ikäihmisten palveluohjaustiimi kartoittaa ne vanhukset, jotka eivät vielä ole
ryhmissä mukana
o Haetaan ja kartoitetaan ryhmiä
o Rohkaistaan ja tuetaan ryhmää, joka hakisi ikäihmiset kotoa liikunnan pariin
o Ikäihmisten liikuntakartta laadittu
o Lepovillassa maanantaille varattu kuntosali, liikunnanohjaaja paikalla
o Ikähmiset mukaan toimintaan jos toimintakyky on alentunut – haasteena saada
ihmiset kotoa mukaan liikkumaan
o Vapaaehtoiset tärkeitä vanhuksien aktivoinnissa; kuljetus, ystävä
o Ukko-jumppaa järjestetään judosalissa
o Hankkeen esittelyä myös vanhustenviikon vanhusmessuilla kaupungintalolla
o Liike on lääke!
6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
o käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 30.5.18 pöytäkirja
7. Ajankohtaista Sotesta / Marjut Lehtinen
o Talousarvio 2019 laadinnassa
o Talousarvioon on laitettu ehdotuksena mm. muistikoordinaattorin toimi, 5
uutta sairaanhoitajan tointa H-sairaalaan, lisääntyvien potilaspaikkojen
vuoksi (+13) paikkaa
o Ennen H-sairaalan valmistumista hankitaan 10 uutta
asumispalvelupaikkaa tukemaan marraskuista muuttoa
o Psykogeriatrian osasto ei aukene vielä marraskuussa, koska sinne
tulevat sairaanhoitajat vapautuvat Kellokoskelta 1.1.2019
o Henkilökunnan siirto KU-soteen liikkeenluovutuksella
o Yt-neuvottelut käydään/aloitetaan työterveyshuollossa ja
työllisyyspalveluissa, syynä laki ja tulevat organisaatiomuutokset
o Eskola-rahat parhaillaan haettavina, infot käynnissä (seuraava info 5.9.18
klo 16.30-17.30 kaupungintalon aula)
o Matalakynnys ja palveluohjaus siirtyvät marraskuussa sairaalanmäelle –
tiedotetaan kun muuttoaikataulu tiedossa
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o Asumispalveluiden ja kotihoidon kriteerit – työstetty yhteiset kriteerit k6kuntiin, jatkossa myös maksujen yhtenäistäminen
o Perhehoito ja omaishoidon -kriteerit myös yhtenäistetään k6-kuntien
kesken
8. Muut esille tulevat asiat
o seuraava K6-Vanhusneuvostojen kokoontuminen Hyvinkäällä
o Sovitaan pidettäväksi syyskuussa 2019 - paikka avoinna
o odotetaan KU-Soten päätöksiä vanhusneuvostojen toiminnasta
jatkossa 1.1.2019
o Vanhusneuvoston tilanne 1.1.2019 – Marjut Lehtinen viestittää kun
saadaan lisätietoa asiasta palvelujohtaja Erja Pentiltä
o Vanhustenviikko 2018
o 7.10.18 alkaen
o SRK kanssa yhteinen vanhustyön juhla (mukana myös
Hyvinkään Eläkeläistuki) 7.10.18 klo 11.30- Seurakuntakeskus
o Messut 11.10.18 kaupungintalolla
o yhdistykset voivat tulla myymään arpoja yms.
o paikkavaraus
o Ikäihmisten asuinolojen seminaari /Paasitorni 27.9.18
o Seminaariin lähtijät: Tuula Karhunen ja Aarno Jalonen
o sihteeri ilmoittaa osallistujat ja lähettää osallistujille ohjelman
o Liikennesuunnittelukokous pidetty 22.8.
o Otanta ollut hyvä, ei suuria muutoksia/asioita tulossa
o Ikääntyneet asuvat kotona, kunnes joutuvat luopumaan autosta –
kaupungin reunamilla asuvien palvelut mietityttävät
9. Seuraava kokous/syksyn kokoukset
o ke 3.10.18 klo 13-15
o ke 31.10.18 klo 13-15
o ti 4.12.2018 klo 13-15
10. Kokouksen päättäminen
o 14.45 puheenjohtaja päätti kokouksen

