VANHUSNEUVOSTO

MUISTIO 2/2014

Aika:
9.6.2014 klo 15:30 – 18:00
Paikka: Laurea, Hyvinkää, Helene-sali
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
( ) Jorma Salminen
(X) Kaisa Lanttola
( ) Pirjo Laitinen-Parkkonen
(X) Mika Hakala
( ) Jouni Mattsson
(X) Pirjo Kujanpää

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

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut:
(X) Marjut Tikkanen, sihteeri

1. Kokouksen avaus


Puheenjohtaja avasi kokouksen 15:45.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen


Todettiin kokous vanhusasianeuvoston asioissa päätösvaltaiseksi.

3. Kokousvirkailijoiden valinta


Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Muistola ja Hilkka Häkkilä.

4. Hyväksytään kokoukselle esityslista


Ehdotettiin ja hyväksyttiin lisättäväksi esityslistalle kohdaksi 9 valtuustoaloite:
vanhuspalvelut tulee voida tavoittaa yhdestä paikasta.



Korjattiin kohdan kuusi otsikko.



Hyväksyttiin korjattu esityslista.

5. Hyvinkään Kaupungin Vanhusneuvoston liittyminen Vanhustyön Keskusliittoon


Vanhustyön keskusliittoon liittyminen edellyttää rekisteröityneen yhdistyksen. Näin ollen
vanhusneuvosto ei voi liittyä Vanhustyön Keskusliittoon.

6. Hyvinkään Eläkeläistuen järjestämän Vanhusten viikon juhlan siirtäminen Vanhusneuvoston
piiriin


Hyvinkään Eläkeläistuki on järjestänyt Vanhusten viikolla juhlatilaisuuden. Siirretään
kohtuullisten kustannusten osalta vastuu Hyvinkään Eläkeläistuelta Vanhusneuvostolle.



Tämän vuoden valtakunnalliselle vanhusten viikolle on tehty Hyvinkään Eläkeläistuen
toimesta tilavaraus 12.10.2014. Selvitetään seuraavaan kokoukseen mennessä
kustannusten kattamisvaihtoehdot.



Päivän ohjelma tullaan järjestämään talkoina eläkeläisjärjestöjen avulla. Ohjelman
kokoamista koordinoi Hyvinkään Eläkeläistuki.

7.

Vanhusten viikon järjestelyt


Vanhusten viikko järjestetään viikolla 41.



Vanhusten viikon ohjelmaa koordinoi Hyvinkään kaupungin puolesta Tarja Kasurinen. Hän
tulee kutsumaan toimijat koolle.



Vanhusten neuvostosta vanhusten viikon järjestämiskokoukseen osallistuu Raimo Piippo.

8. Alustava vuoden 2015 toimintasuunnitelman laatiminen sisältäen alustavan budjetin


Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 tulee olla valmiina elokuun loppuun mennessä.



Käytiin läpi toimintasuunnitelman pohjaa. Luonnos toimintasuunnitelman pohjasta on
muistion liitteenä. Muutosehdotukset voi toimittaa sihteerille. Toimintasuunnitelman
työstämistä jatketaan seuraavassa kokouksessa.



Toimintasuunnitelman pohjaluonnoksessa ollut Vanmpo tarkoittaa Vanhus- ja
vammaispoliittista ohjelmaa.



Puheenjohtaja laatii budjettiesityksen 2015 vanhusneuvostolle. Hyväksytään budjetti
seuraavassa kokouksessa.

9. Valtuustoaloite: Vanhuspalvelut tulee voida tavoittaa yhdestä paikasta


Organisaatiomuutoksia on suunnitteilla Hyvinkään kaupungin organisaatiossa. Lisäksi
Hyvinkäällä toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Ikäihmisten palveluiden
kehittämisohjelmaa (Kaste), joka on nimeltään Kotona kokonainen elämä. Seurataan
organisaatiomuutosten ja Kaste-hankkeen (Kotona kokonainen elämä) etenemistä näiden
eteenpäin menemistä.



Valtuustoaloite ottaa kantaa vanhuspalveluiden nykytilanteeseen.



Hyvinkään vanhusneuvoston lausunto on: Hyvinkään vanhusneuvosto on samaa mieltä, että
vanhuspalvelut tulee tavoittaa yhdestä paikasta. Vanhusneuvosto on saanut kuulla
Hyvinkäällä Kaste-hankkeessa (Kotona kokonainen elämä) toteutettavasta

suunnitelmallisen verkostoyhteistyön toimintamallista, joka vastaa pitkälti yhden luukun
periaatteeseen.


Sihteeri Marjut Tikkanen huolehtii vanhusneuvoston lausunnon eteenpäin.

10. Muut esille tulevat asiat


Edellisessä kokouksessa keskusteltiin. Mika Hakala kertoi edellisessä kokouksessä häneltä
kysytyt tiedot Hyvinkään Opiston ikärakenteesta. Tiedot toimitetaan vanhusneuvoston
jäsenten tietoon.



Toimintasääntö: toimintasäännössä on kuvattu toimintaympäristö ja toiminnan pysyvät
käytännöt. Se on ohje, jonka mukaan toimitaan. Keskusteltiin toimintasäännön sisällöstä.
Selvittelyn alla on edelleen vanhusneuvoston jäsenille maksettavan kokouspalkkion
suuruus. Asiasta on jätetty valtuustoaloite 3.2. ja kaupunginhallitus on lähettänyt asian
kaupungin kansliaan valmisteltavaksi 24.2. Kokouspalkkion osalta ratkaisu siirtynee
syksyyn. Palataan toimintasääntöön seuraavassa kokouksessa. Luonnos toimintasäännöstä
on muistion liitteenä.



Otetaan selvää kulttuuri- ja vapaalautakunnassa esillä olleesta Ikäihmisten
kulttuuripuolueesta. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

11. Seuraava kokous


Seuraava kokous pidetään tiistaina 2.9.2014 klo 14:00-16:00.



Kutsutaan seuraavaan kokoukseen perusturvan edustaja kertomaan ikäihmisten
palveluiden nykytilanteesta ja tärkeimmät painopisteet vuodelle 2015 –
perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sari Räikkä

12. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:45

____________________________
Raimo Piippo
puheenjohtaja

____________________________
Marjut Tikkanen
sihteeri

____________________________
Hilkka Häkkilä
pöytäkirjan tarkastaja

____________________________
Lauri Muistola
pöytäkirjan tarkastaja

