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Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.07.

2. Kokouksen osanottajat laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.

4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Valittiin Lasse Hoffman pöytäkirjan tarkastajaksi.

5. Sykettä Syksyyn -juhlan valmistelun tilanne
Brita Pawli kertoi valmisteluista, jotka ovat edenneet hyvin. Espoon Eläkeläisten
Keskusjärjestöön (EEK) voi lähettää ehdotuksia vuoden eläkeläisestä 2013
Espoossa. Vuoden eläkeläisen Espoossa 2013 valinta julkistetaan Sykettä Syksyyn juhlassa. Periteinen juhla järjestetään Espoon kulttuurikeskuksessa. Merkittiin
valmistelu tiedoksi.

6. Vanhusneuvoston lausunto HSL:n hinnoittelun periaatteista ja hintasuhteista
Keskusteltiin puheenjohtajan esittelemästä vanhusneuvoston lausuntoluonnoksesta.
Vanhusneuvosto kokee, että ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi on hyvä tukea
ikääntyneiden liikkumista. Todettiin, että tätä tulee painottaa päätöksentekijöille.
Keskusteltiin tulisiko ehdotetun ikärajan (70 vuotta) olla alempi, pitäisikö alennuksen
ajankohta olla laajempi ja siitä, että vyöhykkeet tuntuvat epäoikeudenmukaisilta.
Todettiin, että vyöhykemalli on jo päätetty. Toivottiin rollaattorimatkustajille helpotusta
matkalipusta. Pohdittiin, voisiko matkakortin yhdistää 68+ sporttikorttiin tai, että
ikäraja olisi 68 vuotta. Ehdotettiin lisäystä; että alennus olisi voimassa myös
viikonloppuisin. Päätettiin tarkentaa lausuntoa: alennus olisi voimassa kaikkina
viikonpäivinä ja aikoina lukuun ottamatta ruuhka-aikoja, ikärajaksi päätettiin esittää 68
vuotta. Vanhusneuvoston julkilausuma esitetään myös tiedotusvälineille sosiaali- ja
terveystoimen viestinnän kautta.

7. Palaute 16.5.2013 järjestötapaamisesta
Maria Rysti kertoi tilaisuuden ohjelmasta ja ryhmätyöskentelystä, jossa mietittiin,
miten varmistetaan senioreille tiedonsaanti.

8. Ajankohtaista Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelman työskentelystä
Maria Rysti kertoi valtuuston päättämistä poikkihallinnollisista kehitysohjelmista, joita
on viisi. Elinvoimaa ikääntyville on yksi näistä. Ohjelman omistaja on
perusturvajohtaja Juha Metso ja ohjausryhmän puheenjohtaja on valtuutettu Kristiina
Mustakallio. Maria Rysti on ohjelman ohjelmapäällikkö. Elinvoimaa ikääntyville
kehitysohjelmalle on hahmotettu viisi hyötytavoitetta, joita varten valitaan konkreettisia
projekteja ja toimenpiteitä toteutettavaksi valtuustokauden aikana. Vanhusneuvosto
haluaa antaa lausuntonsa ehdotetuista projekteista ja toimenpiteistä.

9. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista, vanhusneuvoston asema ja tehtäviä lain mukaan
1.7.2013 asteittain voimaantulevassa laissa edellytetään, että kunnassa on 1.1.2014
alkaen vanhusneuvosto ja määrätään sen osallisuudesta kunnan laatiman
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemisen sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja
omaishoidon järjestämisen ja kehittämisen suunnitelman valmisteluun. Lisäksi
vanhusneuvosto ottaa osaa kunnan ikääntyneille suunnattujen palvelujen laadun ja
riittävyyden arviointiin. Vanhusneuvosto kävi keskustelua ja totesi vanhusneuvoston
tehtävien korostuvan lain myötä. Lisäksi päätettiin käsitellä seuraavassa
kokouksessa vanhuslakia vanhusneuvoston näkökulmasta ja laatia kirjelmä, jossa
vanhusneuvosto ottaa kantaa, mitä lain vaatimukset edellyttävät vanhusneuvoston
työskentelyltä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.03.

Vuoden 2013 vanhusneuvoston kokoukset:
29.8.2013 klo 13-16, Tapiolan palvelukeskus
3.10.2013 klo 13-16, tutustuminen toimintaan klo 12.30, Palvelukoti Mäntyranta,
Jääskentie 22 02140 ESPOO
3.12.2013 klo 13-16, paikka varmistuu myöhemmin
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