ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 8/2015
Aika:

10.12.2015 klo 12.30-15.30

Paikka:

TV-Studio, Valtuustotalo, Espoontie 5, Kartalla

Läsnä:
Puheenjohtaja
Olli Männikkö
Jäsenet
Antero Krekola
Heikki Konttinen
Matti Passinen
Marjaterttu Einiö
Börje Eklund
Lasse Hoffman
Irma Ruuskanen-Sere
Esko Meuronen
Juhani Kytö
Marja-Liisa Lahtinen
Leevi Väisänen
Brita Pawli
Helena Pyhälahti-Räisänen
Stig Kankkonen
Varajäsenet
Arja Kivimäki
Riitta Lahikainen
Kutsutut osallistujat
Veikko Simpanen
Kristiina Mustakallio
Sihteeri
Niina Savikko

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.33.
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2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että MarjaLiisa Lahtinen ja Juhani Kytö ovat ilmoittaneet poissaolostaan ja toivottavat hyvää
joulua kaikille.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys aiheen 6. Ikääntymispoliittisen ohjelman otsikon muutoksella
lausunnosta lähetekeskusteluksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Irma Ruuskanen-Sere valittiin pöytäkirjantarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi.

5. Vuoden 2016 budjetti (klo 12.30-12.40, 10 min)
Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen kertoi ensi vuoden budjetista.
Lyytikäinen totesi että vanhusten palvelujen budjettiesitystä käsiteltiin elokuun
lopussa vanhusneuvostossa. Budjettikäsittely on edennyt normaaliin tapaan.
Valtuusto on päättänyt lisätä 1,99 miljoonaa euroa vanhusten kotona ja
kodinomaisissa oloissa asumiseen. Vanhusten palvelujen esitys lisämäärärahan
käytöstä käsitellään lautakunnassa 7.1.2016, jota varten listatekstit pitää olla valmiina
28.12.2015.

Lyytikäinen kertoi vanhusten palveluja koskevista budjettineuvotteluiden
pöytäkirjamerkinnöistä, jotka koskivat muun muassa seuraavia asioita:
-

ruotsikielisten palvelujen kehittäminen - raportointivelvoite 2016

-

lautakunta toivoo omaishoidon kriteerien tarkistusta

-

seurataan ympärivuorokautisen hoidon järjestymistä ja raportoidaan siitä
lautakunnalle

-

kotona asuvien asiakasmaksut eivät saa olla este palvelujen käytölle

-

ikäihmisten kuljetuspalveluihin etsitään uusia ratkaisuja

Lyytikäinen kertoi, että vanhusten palvelujen alustava ehdotus olisi lisämäärärahan
kohdentaminen omaishoidon tukimuotojen kehittämiseen myös niille, jotka eivät täytä
kriteerejä, kotihoidon resursoinnin lisäämiseen, uuden sairaalan kotiin vietävien
palveluiden lisäämiseen sekä tehostetun asumispalvelun ostopalveluihin.
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Vanhusneuvosto keskusteli aiheesta. Myös epävirallisen omaishoidon tukeminen sai
kannatusta. Keskusteltiin tehostetun asumispalvelun kustannuksista, joka voisi
Lyytikäisen mukaan voisi olla noin 30 % lisämäärärahasta. Todettiin että nykyinen
ennaltaehkäisevä hoito jatkuu ennallaan ja ensivuodeksi sitä vahvistettaisiin
lisäämällä resursseja omaishoidon tukemiseen.

Kysyttiin Leppävaaran elä ja asu keskuksen vaikutuksesta palveluverkkoon.
Lyytikäinen totesi, että asian valmistelu on kesken, mutta on keskusteltu Espoon
keskuksen palvelutalon ja Leppävaaran palvelukeskuksen toiminnan siirtymisestä.
Aurorakodin suhteen ei ole tehty mitään päätöksiä. Palveluverkkomuutokset tullaan
viemään lautakunnan päätettäväksi ja asia tuodaan ennen sitä vanhusneuvostoon.

Keskusteltiin lyhentyvistä hoitojaksoista ja todettiin että ikääntyneet eivät toivu
nopeasti. Kysyttiin myös maahanmuuttajataustaisten palveluista ja miten paljon
tarvitaan tulkkauspalveluita. Lyytikäinen totesi, että maahanmuuttaja perheissä usein
suku hoitaa ikääntyneet ja heidän määrä on toistaiseksi varsin pieni.
Kotihoitopalvelujen toimivuus huoletti ja toivottiin parannusta kotihoitoa tukevien
palveluiden turvallisuuteen (esim. että turvaranneke toimii). Lyytikäinen totesi
olevansa samaa mieltä.

Todettiin, että koko palveluvalikon tarve tulee kasvamaan kun väestö ikääntyy.
Lyytikäinen totesi, että vaikka ikääntyneiden määrä kasvaa piikinomaisesti ensi
vuonna ei palvelutarve välttämättä kasva samassa suhteessa vain siksi että edellistä
vuotta useampi täyttää ensi vuonna 75 vuotta.

Todettiin, että omaishoidon tuen kriteerit on hyvä tarkistaa koska Espoossa
omaishoidontuen piirissä on pieni osuus ikääntyneistä. Lyytikäinen totesi, että
omaishoidon luvut Kuusikko vertailussa eivät ole ikävakioituja, joka Espoon osalta
vaikuttaa peittävyyslukuihin pienentävästi.

Todettiin, että 68+ sporttikortti saattaa tuottaa tulosta siinä että palveluita tarvitaan
vähemmän. Ihmeteltiin ateriapalvelun keskeytyksen toimimattomuutta. Päätettiin että
sihteeri vie asiaa eteenpäin. Terveyskeskuksen toiminta sai moitteita ikääntyneille
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sopimattomien lääkkeiden määräämisestä. Keskusteltiin auraustoiminnasta ja sen
aiheuttamista hankaluuksista niin kotihoidolle, ateriakuljetukselle kuin ikääntyneille
itselleen. Esitettiin pyyntö Stig Kankkoselle, että hän myös ottaisi asian puheeksi
kaupungin hallituksessa. Kysyttiin miksi ikääntyneille suositellaan narkolepsiaa
aiheuttavaa rokotetta. Lyytikäinen kertoi, että rokotteen ei ole todettu aiheuttavan
narkolepsiaa ikääntyneille ja on siten turvallinen heille.

Lautakunnalle tehty esitys lisämäärärahan kohdentamiseen tuodaan vielä seuraavaan
vanhusneuvoston kokoukseen.

Keskustelun pohjalta vanhusneuvosto totesi että kohdennukset kuulostivat hyviltä.
Myös epävirallisen omaishoidon tukeminen sai kannatusta. Todettiin, että vanhusten
palvelujen virkakoneisto varmasti tietää mihin lisäraha pitää kohdentaa.
Vanhusneuvosto esitti kiitosta siitä, että lisärahan kohdentaminen kohdistuu laajasti
palveluverkkoon ennaltaehkäisystä ympärivuorokautiseen hoivaan. Ehdotettiin
voitaisiinko pieni summa lisärahasta sijoittaa uudenlaiseen toimintaan tai
teknologiaan.

Vanhusneuvosto tukee yksimieleisesti vanhusten palvelujen esitystä
lisämäärärahojen jaosta.

6. Lähetekeskustelu Espoon ikääntymispoliittisesta ohjelmasta vuosille 2017-2021
(klo 12.40-13.40, 60 min)
Vanhusten palvelujen erityisasiantuntija Maria Rysti esitteli luonnoksen Espoon
ikääntymispoliittiseksi ohjelmaksi. Tammikuun vanhusneuvoston kokoukseen
laaditaan kirjallinen esitys lausunnosta.
Nykyinen Ikääntymispoliittinen ohjelma (IPO) on voimassa tämän vuoden loppuun.
Uusi IPO on voimassa 2021 asti. Nykyisessä ohjelmassa on paljon hyvää asiaa, jota
edelleen yritetään enemmän nostaa koko kaupungin asiaksi. Rysti kertoi että uusi
IPO on voimassa vaikka sote uudistus tulisi, vain palvelurakenne osuus, joka on hyvin
lyhyt ja ytimekäs, päivittyy useamman kerran ohjelmakauden aikana. Rysti esitteli
IPOn aikataulua ja eri ryhmiä joilla IPOa on työstetty.
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IPOn kiteytymä on puu-kuvio, jossa ikääntynyt on keskiössä. Puhekuplat kuvaavat
IPOn linjauksia. Puu kasvaa maasta jossa on toimintaympäristön muutokset.
Aurinkona loistaa Ikääntyminen on rikkaus joka kuvastaa asennetta ikääntymiseen.
IPOn slougan ”Täyttä elämää ikääntyneenä” pysyy samana kuin nykyisessä IPOssa.
Rysti kertoi että konkreettisten toimenpiteiden puuttuminen johtuu siitä, että ei haluta
lyödä lukkoon kaikkia toimenpiteitä, koska ohjelma on vuoteen 2021 asti voimassa ja
vuosien varrella saatettaan keksiä uusia paljon parempia toimenpiteitä. Koostetut
toimenpideaiheet tulevat kuitenkin ohjelman liitteeksi.
Rysti

kertoi

palvelurakenne

osuudesta,

jossa

kerrotaan

lyhyesti

palvelujen

kehittämisen periaatteet, määrälliset tavoitteet ja järjestämistavat.
palvelurakenne osuus tulee sisältämään sisällöllisen kehittämisen.

Lisäksi

Keskusteltiin aiheesta. Todettiin että vaikka piirakkakuviossa huomattiin että 90 %
ikääntyneistä pärjää normaaleilla palveluilla ja vain 10 % tarvitsee vanhusten
palveluja, tuo ikääntyneiden määrän kasvu kuitenkin tarpeen muutokseen myös
näissä ”normaaleissa” koko väestölle suunnatuissa palveluissa. Todettiin, että
poikkihallinnollinen yhteistyö tulee olemaan edellytys onnistumiselle. Sitä tulisi myös
seurata ohjelman aikana. Toivottiin, että vanhusneuvoston jäsen voisi osallistua
keskeisten lautakuntien kokouksiin. Kysyttiin myös onko tekeillä oleva IPO viimeinen
kun ohjelmiin tulee kuntalain myötä muutoksia. Rysti kertoi ettei tiedä miten tämän
asian kanssa tulee käymään. Todettiin, että vanhusten palveluita ei pitäisi ollenkaan
viedä yleishallinnon tasolle, koska kunnat, ihmiset ja asumiskustannukset ovat
erilaisia. Vain sairaanhoito pitäisi olla yleishallinnollista.
Ohjelmassa korostetaan ihmisten yhdennäköisyyttä. Toivottiin otsikkoa ja kirjoitusta
siitä miten erilaisia ikääntyneet ihmiset ovat. Aina pitäisi katsoa asiaa yksilön
näkökulmasta. Viestintään tulisi myös kiinnittää ohjelmassa huomiota nykyistä
enemmän, jotta esim. myös muistisairaat tulisi huomioitua.
Alueellistamiseen toivottiin omaa otsikkoa. Yhteistyön lisääminen alueellisten
vanhusjärjestöjen
välillä
(vs.
liikuntaseurat).
Keskusteltiin
mm.
kauppakeskuskävelyistä, joita ei voi toteuttaa lähipalveluna. Todettiin että kuvioiden
(esim. piirakan) väreihin pitää kiinnittää huomiota jotta eri viipaleet erottuvat.
Ohjelman ruotsinkielinen käännös sai kiitosta. Kuvat on hyvin valittuja, ja ne
laajentavat perspektiiviä.
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Ohjelman toteutumisen seurannan paikkaa kysyttiin luonnoksessa: onko se hyvä
keskitettynä omaksi kohdakseen vai pitäisikö sen olla toimenpideaiheiden jälkeen.
Rysti kertoi että toimenpiteiden toteutukseen on tarkoitus nimetä vastuutaho ja
seurantaryhmä, jossa vanhusneuvostokin on mukana seuraamassa ohjelman
toteutumista.
Eri toimialojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä keskusteltiin. Kuultiin esimerkki
toimivasta käytännöstä jossa oltiin käyty kahdenkeskinen keskustelu toimialajohtajan
kanssa. Pohdittiin miten voisimme hyödyntää esimerkiksi koulujen oppilaiden
tietotekniikka osaamista ikääntyneiden osaamisen kehittämisessä.
Merkittiin tiedoksi lähetekeskustelu. Todettiin, että 8.1.2016 saamme uusimman
version IPOsta. Päätettiin, että ehdotukset lausunnon aihioiksi laitetaan sähköpostitse
puheenjohtajalle ja sihteerille 15.1.2016 mennessä. Puheenjohtaja ja sihteeri
työstävät lausuntoluonnoksen jota IPO-työryhmän jäsenet (Juhani Kytö, Antero
Krekola, Lasse Hoffman, Marja-Liisa Lahtinen ja Matti Passinen) kommentoivat
sähköpostitse. Vanhusneuvosto hyväksyy lausunnon 25.1.2016 kokouksessaan.

7. Vuoden 2016 asiakasmaksut (klo 13.40-14.10, 30 min)
Asiakasmaksupäällikkö Marjo Kekki kertoi vuoden 2016 asiakasmaksujen
muutoksista. Materiaali on toimitettu vanhusneuvostolle etukäteen.
Kekki kertoi, että lähetetty materiaali on luonnos, jota on vielä joulukuun loppuun asti
aikaa stilisoida ennen lautakuntakäsittelyä. Kekki kertoi asiakasmaksulaista joka
säätää maksuista. Laissa määrättyä enimmäismaksua ei saa ylittää, harvoin
kuitenkaan asetetaan maksuja pienemmäksi. Kekki kertoi lainsäädäntöön perustuvien
maksujen tarkennuksesta, jossa kahden vuoden välein tarkistetaan maksut.
Asiakkaan edun mukaiset muutokset tulevat voimaan heti vuoden vaihteessa. Kekki
kertoi että asetukseen perustuva erillinen tasokorotus tulee tasasuuruisiin maksuihin
(esim. tilapäisen kotihoidon maksu, geriatrian poliklinikka). Kaupungin itsensä
määräämille maksuille esitetään samaa kansaneläkeindeksin mukaista korotusta ja
sen lisäksi tasokorostusta kylvetyspalvelun maksulle, turvapalvelun maksulle ja
lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksulle. Todettiin, että korotus on
tuloperusteinen, jolloin korotus ei ole pienituloisille yhtä suuri kuin suurituloisille.
Uutta palvelua esitetään tilapäiselle osapäivähoidolle. Myös geriatrisen poliklinikan
hoitajan vastaanotolle esitetään maksumuutosta. Säännöllisen kotihoidon
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asiakasmaksuun esitetään muutosta puolisojen tulojen huomioimisessa. Myös
terveyspalveluihin
tulee
indeksikorotus
sekä
tasokorotus,
lisäksi
terveyskeskushoitajan käyntimaksua esitetään, mutta vapautuksia näistä esitetään
samoille erityisryhmille kuin terveyskeskusmaksuistakin (esim. takuueläkeläiset,
asevelvolliset).
Keskusteltiin aiheesta. Kysyttiin naapurikuntien maksuista. Kekki arvio, että Espoossa
on hieman alhaisemmat kustannukset suurimassa osassa palveluista kuin
Helsingissä ja Vantaalla.
Todettiin että maksujen määrääminen on haasteellista ennen sote-lakia. Keskusteltiin
budjetin varauksesta ja sen yhteydestä asiakasmaksuihin. Todettiin että ihmisiin
kohdistuvien vaikutusten arviointi on työn alla ja se toimitetaan sosiaali- ja
terveyslautakunnalle päätöksenteon tueksi.
Osa vanhusneuvoston jäsenistä koki että korotukset tuntuvat melko hurjilta. Kekki
kertoi, että asiakasmaksujen indeksikorotukset tulevat asetuksesta ja Espoon on ne
pantava täytäntöön. Lisäksi käytössä on maksukatto, jolloin tietyn rajan jälkeen
maksuja ei enää peritä. Todettiin että prosentit eri maksuissa tarkoittavat eri
euromäärää riippuen maksun määrästä.
Merkittiin tiedoksi käyty materiaali ja keskustelu. Vanhusneuvosto toivoo että sosiaalija terveys lautakunta harkitsee kutakin korotusesitystä hyvin tarkkaan ja noudattaa
hyvin suurta pidättyväisyyttä.
8. Vuoden 2016 järjestöavustusten käsittely (klo 14.10-14.40, 30 min)
Vanhusneuvoston sihteeri Niina Savikko esitteli esityksen järjestöavustusten jaosta
vuodelle 2016. Vanhusneuvoston järjestöavustustoimikunta on käsitellyt asiaa
4.12.2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustuksista tammikuussa.
Vuonna 2016 jaettava järjestöavustussumma eläkeläis- ja veteraanijärjestöille oli
yhteensä 60 539 €, mikä on 5 000€ enemmän kuin viime vuonna. Tämän lisäksi
jaettiin veteraanikuntoutusrahaa veteraanijärjestöille yhteensä 30 000 €, mikä on
vastaava summa kuin viime vuonna. Viime vuonna jaettua veteraanien ulkomaan
kuntoutuksen rahaa ei jaeta enää.
Avustustenjakoperiaatteet on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja
vanhusneuvoston on antanut niistä lausunnon. Avustushakemukset olivat pääosin
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samoilta järjestöiltä kuin viime vuonna: yksi viime vuonna hakenut järjestö ei hakenut
avustusta ensi vuodelle, yksi kokonaan uusi hakija ja yksi viime vuonna hakemuksen
jättänyt, mutta hakemuksen hukkumisen vuoksi avustuksia ilman yhteisessä
avustusten jaossa jäänyt järjestö oli jättänyt hakemuksena.
Järjestöille on esityksen mukaan tulossa pääosin vastaava summa kuin vuonna 2015.
Poikkeuksena on järjestö, jonka hakemuksen kaupunki oli hukannut vuoden 2015
avustuksia jaettaessa, joka esityksessä saisi pienen korotuksen avustukseen. Lisäksi
esityksessä esitetään 200€ korotusta Esbo sv. pensionärer r.f:lle ja Espoon
Sotaveteraanit ry:lle jäsenmäärän mukaisen euromäärän yhdenmukaistamiseksi.
Vanhusneuvoston avustustoimikunta katsoi, ettei tässä taloudellisessa tilanteessa ole
mahdollista avata uusia avustuskohteita.
Keskusteltiin vilkkaasti jaosta. Jakoperusteet ihmetyttivät koska jäsenmäärän
mukainen avustusosuus on kovin vaihteleva. Puheenjohtajan ja joidenkin neuvoston
jäsenten mielestä jakoperusteet pitäisi olla jäsenmäärän mukaisesti. Kuultiin myös
toisenlaisia mielipiteitä siitä, että myös toiminnan laajuus pitää jollakin tapaa
huomioida. Todettiin myös, että pienet alkavat yhdistykset eivät pääse vauhtiin jos
avustuksia jaetaan vain jäsenmäärän mukaan. Ehdotettiin, että avustusta ei tarvitsisi
hakea joka vuosi uudestaan.
Päätettiin että vanhusneuvosto jatkaa keskustelua ensi vuoden kokouksessa
avustusten jakoperusteista.
Vanhusneuvosto hyväksyy yksimieleisesti vanhusneuvoston avustustoimikunnan
kokousmuistion lausunnoksi järjestöavustuksista.

9. Vastaukset vanhusjärjestöjen aloitteisiin ja palautteisiin (klo 14.40-14.55, 15
min)
Vanhusneuvoston sihteeri Niina Savikko kertoi aloitteiden ja palautteiden käsittelystä.

Vanhusneuvosto pyysi 23.3.2015 lähteneessä järjestökirjeessä vanhusjärjestöjä
käsittelemään ja keräämään kaupungin palveluja ja toimintaa koskevia palautteita ja
aloitteita. Kirjeessä kerrottiin, että palautteet tullaan ohjaamaan suoraan asiasta
vastaavalle kaupungin virkamiehelle ja aloitteet viedään eteenpäin normaalin raha-
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asian aloitteiden käsittelyyn. Palautteet ja aloitteet pyydettiin toimittamaan 13.4.2015
mennessä vanhusneuvoston asiantuntijasihteerille yhteenvetoa varten.

Järjestöiltä tuli yhteensä 37 aloitetta (13.4.2015 klo 16.00 mennessä). Lisäksi
vanhusneuvoston sihteerille toimitettiin yksi aloite 17.4.2015 kokouksen aikana.

Aloitetoimikunta arvioi että kolme aloitetta täytyi laittaa eteenpäin raha-asianaloitteena
ja loput laitettiin Espoo.fi-sivuilla olevan Anna palautetta -linkin kautta palautteen
aiheen mukaan kunnan virkamiehille vastattavaksi. Vastauksia tuli melko mukavasti
linkin kautta ja ne kerättiin liitteenä olevaan koontiin aloitteiden alle. Joidenkin
aloitteiden vastausten perään jouduttiin kysymään useaan kertaan.

Vanhusneuvoston aloitetoimikunta käsitteli tulleita vastauksia 9.11.2015, josta
pöytäkirja liitteenä. Kokouksessa pohdittiin myös miten puuttuvia vastauksia voitaisiin
saada. Aloitetoimikunta päätti että aloitteiden vastaukset toimitetaan
vanhusneuvostolle ja aloitteita lähettäneille tiedoksi.

10. Toimintakertomuksen aihioiden kerääminen ja suunnitelman luonnostelua
vuodelle 2016 (klo 14.55-15.15, 20 min)
Keskustellaan menneestä vuodesta, katsotaan toimintakertomusluonnos ja mietitään
mitä ensi vuonna haluamme saada aikaan.

Asian käsittely siirrettiin seuraavan kokoukseen.

11. Muut asiat (15.15-15.30, 15 min)
11.1 OmaKanta järjestelmän tiedottaminen
Kysyttiin miten ikääntyneitä on tiedotettu OmaKanta-järjestelmästä. Sihteeri kertoi että
asiakas joka tulee palvelun piiriin Kantaan liittymisen jälkeen saa
vastaanottovirkailijalta tiedon Kanta-palvelusta ja samalla häneltä kysytään lupaa
tietojen luovuttamiseen. Sihteeri arveli että yhteispalvelupisteissä olisi saatavilla
OmaKanta-esitteitä.

11.2 Rakennetaan kaikille kuulumiset
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Esko Meuronen kertoi että Rakennetaan kaikille ryhmässä keskustellaan tällä hetkellä
Merimatin koulun ja Matinkylän uimahallin esteettömyydestä.

12. Tiedoksi
12.1. Mereo Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n aikomus myydä
palvelutaloasunnot
Kuntalainen on tuonut vanhusneuvostolle tiedoksi asian, jossa yksityinen Mereo
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry. myy omistamansa palvelutaloasunnot.
Kyse on Mereo:n ilmoituksesta myydä As.Oy Espoon Omenatarhan palvelutalon
vuokra-asuntoja. Toimitusjohtajan mukaan asuntoja tarjotaan ensisijaisesti
ostettavaksi nykyisille vuokralaisille, toissijaisesti sellaisille toimijoille, joilla olisi
mahdollisuus ostaa useampi asunto kerrallaan. Asunnot myydään toimitusjohtajan
mukaan niin, että nykyiset vuokrasuhteet jatkuvat. Kaupan edellytyksenä ei
kuitenkaan ole vuokrasuhteen jatkuminen, joten voi käydä siten, että vanhukset
joutuvat lähtemään palvelutalosta, jonne heille on paikka jo myönnetty. Kuntalainen
toivoo, että asialle löytyisi vielä vanhusten arvoa kunnioittava ratkaisu.

Espoon kaupunki on asiasta kuultuaan tarjoutunut ostamaan asunnot ARA-hintaan
Mereolta. Tähän Mereo ei kuitenkaan ole suostunut vaan haluaa myydä asunnot
markkinahinnalla. Espoon kaupungilla ei ole mahdollisuutta estää yksityistä omistajaa
myymästä asuntoja. Espoon kaupunki luonnollisesti etsii asunnon
asumispalveluyksiköistä niille asukkaille, joilla asumispalvelun kriteerit täyttyvät.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.34.

14. Seuraava kokous ja koko 2016 vuoden kokoukset
Aika: 25.1.2016 klo 12.30-15.30
Paikka: Vihreän liiton ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoonkatu 5
Aiheina mm.: IPO lausunto, Kannustinpalkkiomallin kuulumiset, 2015 vuoden
toimintakertomus

2.3.2016 klo 12.30-15.30
7.4.2016 klo 12.30-15.30
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25.5.2016 klo 12.30-15.30
19.5.2016 klo 12.30-15.30 Järjestöjen tapaaminen, Valtuustotalon kahvio
24.8.2016 klo 12.30-15.30
29.9.2016 klo 12.30-15.30
16.10.2016 klo 14.00-17.00 Sykettä syksyyn Tapiolan kulttuurikeskus
20.10.2016 klo 12.00-16.00 PKS-vanhusneuvostojen kokous, Valtuustotalon kahvio
23.11.2016 klo 12.30-15.30
15.12.2016 klo 12.30-15.30

Vanhusneuvosto toivottaa kaikille
erittäin rauhallista joulua
ja
onnea tulevalle vuodelle!

__________________

__________________

Olli Männikkö

Niina Savikko

puheenjohtaja

sihteeri

__________________
Irma Ruuskanen-Sere
pöytäkirjan tarkastaja
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