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Aika
Paikka

Muistio

3/2018

Keskiviikko 30.5.18 klo 13-15.15
Hyvinkään kaupungintalo, kokoussiipi 1. krs, kokoushuone Kallio

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

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

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut:
(x) sihteeri Sari Poikselkä
ASIALISTA:
1. Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen 13.06.
2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
- todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
- lisättiin muihin asioihin Vanhustenviikko sekä kuljetuspalveluasiat.
4. Kokousmuistion 5.4.2018 hyväksyminen
- hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
5. Voimaa vanhuuteen / Katarina Norrena – ei päässyt paikalle
- pyydetään seuraavaan kokoukseen.
6. Turvallisuus / Pekka Laine
- esitteli Pelikirjaan liittyen Hyvinkään turvallisuusasioiden hoitoa. Hyvinkään
turvallisuusasiat pohjautuu 24 Turvallista tuntia tavoitteisiin
o
o
o

Olemme päättäneet olla Suomen turvallisin kaupunki ja johtava paikallisen
turvallisuussuunnittelun edelläkävijä
Tuemme kuntalaisten turvallisuutta panostamalla matalan kynnyksen
palveluihin. Olemme helposti tavoitettavissa.
Toimimme yhteistyössä ja teemme parhaamme tukeaksemme
syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten hyvinvointia ja sopeutumista
yhteiskuntaan.

o
o
o

-

Teemme turvallisuustyötä yhdessä kaupungin eri yksiköiden, kuntalaisten,
järjestöjen, turvallisuusviranomaisten, maakunnan, elinkeinoelämän sekä
muiden yhteistyökumppaneiden kesken.
Laadimme hyvinvointisuunnitelman osana turvallisuunnitelmaa, jossa
turvallisuutta ylläpitävät ja edistävät toimenpiteen sekä seuranta kuvataan
tarkemmin.
Kehitämme turvallisuustyötä kokonaisvaltaisesti riskienhallinnan,
valmiussuunnittelun ja paikallisen turvallisuustyön näkökulmasta.

kävi läpi Hyvinkään hyvinvointikertomuksessa olevia turvallisuusasioita
totesi, että turvallisuutta luo paikallisen poliisilaitoksen sijoittuminen kaupunkiin
vanhusneuvosto keskusteli yleisesti turvallisuusasioita liikenteessä sekä
esteettömästä liikkumisesta kaupungissa, mm. kirjaston esteettömyydestä
syksylle otetaan Pekan esittely vanhusten turvallisuudesta

7. Ajankohtaista Sotesta / Marjut Lehtinen
- Hyvinkää on päättänyt siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon
1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan (KU) soten kuntayhtymään
 saamme sitä kautta yhteisiä linjauksia ja toimintamalleja, kuten esim .
kriteerit palveluista ovat samat erikunnissa, hankintoihin liittyvät
kilpailutukset hoidetaan yhteisesti tulevaisuudessa ku-soten kautta jne
- Uuden H-sairaalan valmistuminen ja käyttöönotto syksyllä:
 HUS:n ja perusterveydenhuollon yhteistyö on sujunut hyvin ja
uuden H-sairaalan vaikutus alueella on merkittävä- palvelut
lisääntyvät ja paranevat
 uuteen sairaalaan tulee Hyvinkään kaupungille mm. infektio-osasto,
palliatiivinen osasto, kuntoutus- ja psykogeriatrinen osasto. Myös
kerrokseen kaksi siirtyy päihde- ja mielenterveyspalveluja.
 henkilökunta pääsee tutustumaan mallihuoneisiin 5.6. alkaen ja
myöhemmin tilojen valmistuttua
 alustavan suunnitelman mukaan muutto uusiin tiloihin tapahtuu
marraskuun alussa  uusia sairaansijoja tulee lisää 13, yhteensä
paikkoja tulee olemaan 115. Uusia toimia tarvitaan lisää 11,
nykyiseen verattuna.
- Palveluasumisen maksut käytiin läpi malliesimerkkien avulla (liite)
 palveluasumisen hoitomaksuun vaikuttavat mm. asumistuki,
hoitotuki sekä eläke
 palveluasumisessa asiakkaalle jäävä minimikäyttövara on 250,50
e/kk (ruoka 5 krt/pv sisältyy palveluasumisen hintaan, kuten myös
hoiva, vuokra maksetaan erikseen)
 laitoshoidon asiakkaan käyttövara 108 e/kk
 molemmissa on maksu 85 % mukaan
8. Lausuntopyyntö vammais- ja vanhusneuvostoille asumispalveluihin liittyen
- käytiin läpi lausunto. Sari Poikselkä lähettää lausunnon eteenpäin KeskiUudenmaan soten kirjaamoon 1.6. aikana.
9. Lausuntopyyntö vammais- ja vanhusneuvostoille ikääntyneiden kotihoidon
kriteereistä
- Eira Järvinen oli saanut kyselyyn vähän vastauksia, jotka hän kävi läpi
suullisesti. Tästä saadaan kyselyyn vanhusneuvoston kanta. Sari Poikselkä
lähettää lausunnon Keski-Uudenmaan soten kirjaamoon 1.6. aikana.

10. Muut esille tulevat asiat
 ehdotetaan, että seuraava K6-Vanhusneuvostojen kokoontuminen
järjestetään Hyvinkäällä. Marjut Lehtinen lupasi, että tilavaraus ja tarjoilut
hoidetaan vanhusneuvoston sihteerin toimesta
sotehallintosihteerit@hyvinkaa.fi.
 Vanhustenviikko järjestetään 7. - 14.10. Messutapahtuma järjestetään
11.10. kaupungintalolla. Myös määrärahoja tulossa käyttöön.
 Eira Järvinen osallistui 4.5. kuljetuspalveluasioista järjestettyyn
tilaisuuteen, jossa keskusteltu mm. inva-autojen määrästä, uusien invaautojen kuljettajien koulutuksesta sekä kilometrirajoista.
11. Seuraava kokous
- pidetään 23.8. klo 13-15 kaupungintalolla, kokoushuone Järvessä.
12. Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen 15.15.

