VANHUSNEUVOSTO

Muistio 1/2014

Järjestäytymiskokous
Aika:
10.3.2013 klo 13:00 - 15:00
Paikka: Hyvinkään kaupungintalo, kokoussiipi 1. krs, Kaupunginhallituksen kokoushuone Kallio
Varsinaiset jäsenet:
(X) Pentti Myyryläinen
(X) Lauri Muistola
(X) Hilkka Häkkilä
(X) Helena Nivala
(X) Raimo Piippo
(X) Seija Hellström
(X) Kristiina Leipälä
(X) Eira järvinen
(X) Jorma Salminen
(X) Kaisa Lanttola
(X) Pirjo Laitinen-Parkkonen
(X) Mika Hakala
(X) Jouni Mattsson
( ) Pirjo Kujanpää

Varajäsenet:
( ) Sirkku Servomaa
( ) Leena Kotamäki
( ) Leena Hellgren
( ) Martti Herttua
( ) Tuula Karhunen
( ) Irma Svahn – Valkonen
( ) Kaisu Kyllönen
( ) Maila Antikainen
( ) Vilho Salmela
( ) Marjut Lehtinen
( ) Outi Snellman
( ) Kimmo Kiuru
(X) Eila Kukkonen

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut:
(X) Marjut Tikkanen
1. Kokouksen avaus
Pirjo Laitinen-Parkkonen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.
Kukin osallistuja esitteli itsensä lyhyesti.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
3. Puheenjohtajan valinta
Valittiin yksimielisesti Raimo Piippo vanhusneuvoston puheenjohtajaksi ja Hilkka Häkkilä
varapuheenjohtajaksi.
4. Kokousvirkailijoiden valinta
Vanhusneuvoston sihteeriksi valittiin Marjut Tikkanen virkansa puolesta
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaisa Lanttola ja Pentti Myyryläinen
Päätettiin valita ääntenlaskijat, mikäli tulee tarvetta äänestää.
5. Hyväksytään kokoukselle esityslista
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työlistaksi
6. Toimintaohjeen laatiminen
Keskusteltiin toimintaohjeen laatimisesta. Sovittiin, että toimintaohje laaditaan
virkamiestyönä kaupunginvaltuuston päätöksen pohjalta.
Toimintasuunnitelman laatimisen aloittavat puheenjohtajisto ja sihteeri. Pohjamateriaaliksi
otetaan käyttöön ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma sekä kaupunginvaltuustossa
hyväksytty laaja hyvinvointikertomus. Edellä mainitut materiaalit ovat muistion liitteenä,

jotta jokainen voi tutustua materiaaleihin etukäteen ja tuoda esille ajatuksia sekä ideoita
toimintasuunnitelmalle. Toimintasuunnitelman työstämistä jatketaan seuraavassa
kokouksessa työryhmän aloittaman työn ja jäsenten kommenttien pohjalta.
Sosiaali- ja terveysministeriön kansallinen muistiohjelma pyydettiin myös huomioimaan
toimintasuunnitelmaa laadittaessa.
7. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin vapaaehtoistoiminnasta.
Seurakunnan puolelta on kysytty mahdollisuutta osallistua vanhusneuvostoon. Koska
vanhusneuvoston on lakisääteinen ja yhteistyö seurakunnan kanssa jo olemassa olevissa
rakenteissa on hyvää, linjattiin, ettei seurakunnan edustajaa kutsuta mukaan
vanhusneuvoston kokouksiin.
Puhuttiin esteettömästä liikkumisesta ja sen mahdollistamisen tärkeydestä.
Paavolan vanhainkodin investointisuunnitelmasta kysyttiin virkamiesedustajilta.
Investoinnin selvitys on siirretty toteutettavaksi vuonna 2015.
Hyvinkään Opiston liittäminen vanhusneuvoston toimintaan: Hyvinkään opiston edustaja
Mika Hakala toivoo ideoita Hyvinkään Opiston tarjontaan sekä palautetta olemassa
olevasta tarjonnasta. Keskusteltiin kansalaisopistojen roolista ennalta ehkäisevässä työssä
sekä ikäihmisten aktivoijina.
Nostettiin esille myös kotiin jäävien ikääntyneiden huomioiminen ja kotona asuvien
palveluiden turvaaminen.
Pirjo Laitinen-Parkkonen kertoi Hyvinkään muistipoliklinikan toiminnan nykytilanteesta.
Muistipoliklinikalla työskentelee tällä hetkellä geriatri. Geriatrin osaamista hyödynnetään
myös osastoilla lääkekartoituksissa. Toimintaa tullaan myös laajentamaan
kaatumispoliklinikkaan.
Vanhuspalvelulain mukaisesti pitäisi aviopuolisoille antaa mahdollisuus asua yhdessä.
Paavolan vanhainkodin muutoksen myötä on nykyisin mahdollisuus tarjota palveluita
erikuntoisille saman katon alta. Tulevissa rakennushankkeissa tämä lain asettama vaatimus
tulee huomioida.
8. Seuraava kokous
Seuraavaan kokoukseen toukokuulle pyydetään Kuntaliitosta edustaja kertomaan
Vanhuspalvelulaista
Ilmoitetaan seuraavan kokouksen ajankohta jäsenille myöhemmin.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

____________________________
Raimo Piippo
puheenjohtaja

____________________________
Marjut Tikkanen
sihteeri

____________________________
Kaisa Lanttola
pöytäkirjan tarkastaja

____________________________
Pentti Myyryläinen
pöytäkirjan tarkastaja

