VANHUSNEUVOSTO

Muistio 4/2014

Aika:
4.11.2014 klo 15:00 – 17:00
Paikka: Hyvinkään kaupungintalo, kokoussiipi 1. krs, Kaupunginhallituksen kokoushuone Kallio
Varsinaiset jäsenet:
(X) Pentti Myyryläinen
( ) 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
( ) Pirjo Kujanpää

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

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

1. Kokouksen avaus


Puheenjohtaja avasi kokouksen 15:05.

2. Läsnäolijoiden toteaminen


Todettiin läsnäolijat.

3. Hyväksytään kokoukselle esityslista


Hyväksyttiin kokoukselle esityslista.

4. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio


Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

5. Vanhusten viikon juhla 12.10.2014


Puheenjohtaja teki katsauksen vanhusten viikon juhlan ja koko vanhusten viikon toteutumiseen.



Vanhusten viikon valmistelevalta työryhmältä toivotaan, että he huomioisivat jatkossa valtakunnallisten tapahtumien ajankohtia, jotta voitaisiin välttää päällekkäisyydet.

6. Toimintasääntö


Jäsenille annettiin tiedoksi kokouspalkkioiden käsittely tilanne. Kaupunginhallituksen päätös on tehty 20.10.2014 § 301, menossa kaupunginvaltuustoon seuraavaksi (Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 § 100).



Keskusteltiin kokouspalkkiosta. Vanhusneuvoston järjestöjäsenet eivät olleet tyytyväisiä
tehtyyn esitykseen. Tehdystä esityksestä ilmenee vanhusneuvoston arvostuksen puute.
Keskusteltiin vanhusneuvoston jäsenten tehtävistä ja vastaehdotuksen tarpeesta.



Toimitetaan Hyvinkään kaupungin valtuutetuille Kuntaliiton julkaisu ”Vanhusneuvosto osallistuu ja vaikuttaa”.

7. Kotihoidon tilanne nyt / Marjut Lehtinen


Attendo Oy konsultoi Hyvinkään kaupungin pohjoisen kotihoidon järjestämistä prosessien
ja resurssien osalta vuoden 2013 tietojen pohjalta. Marjut Lehtinen esitteli Attendo Oy:n
loppuraporttia.
o

Konsultointi on toteutettu Kotona kokonainen elämä –hankkeen puitteissa. Kun
konsultointi on tehty Hyvinkään alueelta, voidaan hankkeen avulla saatuja tuloksia
työstää helposti edelleen Hyvinkään kotihoidossa ja saada näin käyttöön paras hyöty konsultoinnista.

o

Kotihoidossa alueilla tehdään töitä tiimeissä. Hyvinkään kotihoidossa tiimit ovat tällä hetkellä hyvin pieni, joka aiheuttaa haastetta erityisesti vuorotyön ja henkilöstömäärän yhdistämisessä. Attendo Oy ehdottaa, että tiimit olisivat jatkossa suurempia.

o

Työvuorosuunnittelu ja reittisuunnittelu ovat erittäin tärkeää, jotta matkustusaikaa
saadaan pienennettyä.

o


Kulmakivi on osaava, luotettava ja motivoitunut henkilöstö.

Kotihoidossa on perustettu kaksi työryhmää kehittämään kotihoitoa. Kotihoidon sisällön
kehittämisen ja kotihoidon johtamisen kehittämisen työryhmät on perustettu osaksi Kastehankkeen (Kotona kokonainen elämä) tavoitteiden eteenpäin viemistä.
o

Tammikuun loppuun mennessä tavoitteena on nostaa välitön asiakastyö 55 %:in.

o

Hämeenlinnassa vierailun tuloksena, oivallettiin että työtä saadaan kehitettyä prosessien uudelleen organisoinnilla. Tämä vaatii jokaisen työntekijän työpanosta.



o

Itsensä johtaminen on kotihoidossa tärkeintä johtamista.

o

Ryhmät työstävät sisältöjä.

Sahanmäessä järjestetään fyysisen rajoittamisen luento 6.11. klo 13-15. Vanhusneuvoston
jäsenet voivat osallistua tilaisuuteen kuuntelemaan. Pyydetään mahdollisesti Anni Karppi-

laa asiantuntijavieraaksi vanhusneuvostoon. Marjut Lehtinen pyytää toimitettavaksi ensi
vuoden koulutukset, joihin vanhusneuvoston jäsenet voivat osallistua kuulolle, tiedoksi jäsenille.
8. Vuoden 2015 talousarvion valmistelu Hyvinkäällä


Lähtökohtana oli löytää säästöjä ensi vuodelle arviolta 9 miljoonan euron edestä, mikä tarkoittaa toimintamenojen jäädyttämistä vuosina 2015 - 2016 vuoden 2014 talousarvion tasolle. Virkamiestyön ja tasapainottamisryhmän työn pohjalta kaupunginjohtaja esittämä
säästöpaketti on jäämässä noin 2,5 miljoonaa euroa vajaaksi verrattuna alkuperäiseen
säästötavoitteeseen. Suurimmat yksittäiset säästöt tulevat perusopetuksen ryhmäkokojen
maltillisella kasvattamisella ja perusturvan palvelumalleja kehittämällä. (Lehdistötiedote
3.11.2014, kokonaisuudessaan nähtävillä ainakin Hyvinkään kaupungin internetsivuilla.)



Perusturvalautakunnan päätös 7.10.2014 § 156
o

Perusturvalautakunnassa käsiteltiin talousarvioesitys vuodelle 2015 lokakuun alussa. Esitys sisältää säästö- ja kehittämistoimenpiteitä, joista jaettiin kooste kokouksessa.



Mika Hakala kertoi Hyvinkään opiston vuoden 2015 talousarviosuunnittelusta.
o

Hyvinkään opistossa yksi vapautunut opettajan vakituinen vakanssi ja yksi toimistosihteeri jätetään täyttämättä pysyvästi. Palvelutarjonta pyritään pitämään kuitenkin samana.

o


Hyvinkään opistolta pyydettiin enemmän näkyvää infoa esimerkiksi Onnensiltaan.

Ikäihmisten liikuntapaikat: Marjut Tikkanen kertoi liikuntatoimen terveiset ikäihmisten liikuntapaikkojen huomioimisesta talousarviosuunnittelussa.
o

Liikuntatoimelta toivotaan enemmän tietoa: missä ja miten ikäihmiset voivat liikkua. Toiminnan suunnittelussa toivotaan huomioitavan ikärakenne. Onko vanhuksille suunnattuja liikuntavälineitä ulkona?

o

Nähtiin hyvänä, että liikuntapaikkoja on koulujen yhteydessä, mutta ne ovat vahvasti nuorten paikkoja.

o

Esitettiin, että ikäihmisille sopivia liikuntapaikkoja rakennettaisiin sen mukaan missä kaupungin osassa ikäihmisten määrät ovat suuria.

o

Uimala ja sen toiminta koetaan hyvänä.

o

Jäähallille toivotaan mahdollisuutta ikäihmisille mennä luistelemaan ilman vauhdikkaita nuoria. Kansalaisopiston puolesta järjestetään nyt kaksi tilaisuutta, jotka
on suunnattu aikuisille luistelijoille. Näitä toivotaan lisää.

o

Mika Hakala kertoi Hyvinkään opiston lehdessä olevasta liikuntapalveluiden tiedotteesta. Liikuntapalveluilla on myös liikuntaneuvontanumero, joka on melko uusi
palvelu.

o

Mahdollisesti kutsutaan Anu Koistinen vieraaksi keskustelemaan ikäihmisten liikunnasta.

9. Vahvat vanhusneuvostot –seminaari Vantaalla 2.10.2014


Jäsenille jaettiin kaksi seminaarissa pidettyä esitystä tiedoksi. Hilkka Häkkilä kertoi myös
työryhmätyöskentelyn tuloksista muutamia poimintoja.



Materiaalin pohjalta nousi esille ehdotus naapurikunnan vanhusneuvoston esimerkiksi puheenjohtajan kutsumisesta vieraaksi tai tavattaisiin esimerkiksi Riihimäen (tai Tuusulan/Järvenpään) vanhusneuvoston jäsenet ja vaihdettaisiin kokemuksia ja ajatuksia.

10. Muut esille tulevat asiat


Kuntaliiton julkaisusarja nro 4/2014 ”Vanhusneuvosto osallistuu ja vaikuttaa” jaettiin jäsenistölle.



Omaishoidettavien lukumäärän nostaminen äänestettiin nurin perusturvalautakunnassa:
Hyvinkään kaupungissa omaishoidon tuen saamisesta tehdään kielteinen päätös vain silloin, kun kriteerit eivät täyty. Ensi vuonna vammaisten ja kehitysvammaisten omaishoito
siirtyy sosiaalipalveluihin ja koti- ja laitospalveluihin jää ikäihmisten omaishoito. Tämän takia koti- ja laitospalveluissa seurattu omaishoidon tuen määrä on huomattavasti muuttunut.

11. Seuraava kokous


Seuraava kokous järjestetään 3.2.2015 klo 15-17

12. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.55.

