ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD
Vanhusneuvoston 8/2017-2019 kokous 1/2017
Aika:
Paikka:

Pöytäkirja

30.8.2017.2017 klo 12.30-15.30
Virastopiha 2C (Virastotalo 3), Lautakunnan kokoushuone

Kutsutut:
Puheenjohtaja
Olli Männikkö
Jäsenet
Helena Allahwerdi
Gustav Båsk
Antero Krekola
Kaija Viitakoski
Matti Passinen
Katri Rannisto
Hannu Viitanen
Anu Helle
Lasse Hoffman
Riitta Lahikainen
Pentti Walkama
Asiantuntijajäsenet
Barbro Högström
Matti Lyytikäinen
Jaana Suonsaari (varajäsen)
Sirkku Wallin
Kh:n edustaja
Marika Niemi (varaedustaja) saapui klo 13.30
Sihteeri
Maria Rysti
Muut osallistujat
Anja Multamäki (ylimääräisenä, Helena Allahwerdin varajäsen)
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30.

2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat sekä kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Uuden vanhusneuvoston jäsenet esittäytyivät.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi Helena Allahwerdi.
5 Suunnitelma Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi 2016-2021
Maria Rysti esitteli Suunnitelma Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi
2016-2021, joka ohjaa kaupungin toimintojen, palvelujen ja yhteistyön kehittämistä
Espoon ikääntyneen väestön parhaaksi. Suunnitelman laatimisen työryhmässä olivat
vanhusneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Suunnitelman laatimista
käsiteltiin lisäksi vanhusneuvoston kokouksissa ja työpajassa.
Vanhusneuvoston kokouksessa oli saavilla painettuja versioita suunnitelmasta.

Vanhusneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat varsinaisina jäseninä
Espoon ikääntyneiden hyvinvointityön ohjausryhmässä. Ohjausryhmä seuraa
suunnitelman toteutumista.
Keskustelussa nostettiin muun muassa:
·

Pelkkä sähköinen tiedottaminen ei riitä ikääntyneelle väestölle.

·

Espoossa on tavoitteena päättää laitoshoito vuoteen 2021 mennessä. Tästä
halutaan lisää tietoa ja toivottiin asiaksi johonkin vanhusneuvoston kokoukseen

·

Omaishoitajille toivottiin koulutusta omaishoitoon. Tämä on tulossa
lakisääteiseksi vuonna 2018 ja vanhusten palvelujen talousarvioon esitetään
määrärahavarausta omaishoitajien koulutukseen.

·

Seniorineuvonnan palvelunumeroa on vaikea löytää Espoon nettisivuilta.
Välitetään tiedoksi viestintään. Todettiin, että ”sähköinen nappi” on suunnitteilla
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etusivulle.

Päätös: merkittiin tiedoksi Suunnitelma Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin
edistämiseksi 2016-2021 ja sen linkittyminen vanhusneuvoston toimintaan ja
ikääntyneiden hyvinvointityöhön sekä keskustelussa nousseet asiat.

6 Perehdytys Espoon vanhusneuvoston toimintaan
6.1 Vanhusneuvoston toimintasääntö, tehtävät ja toimintatavat
Vanhusneuvoston sihteeri esitteli toimintasääntöä, tehtäviä, toimintatapoja, vuosikelloa
ja vanhusneuvoston osallistamisen periaatteita sekä lausuntokäytäntöä.
Päätös: merkittiin tiedoksi vanhusneuvoston toimintasääntö, tehtävät ja
toimintatavat.
6.2 Toimintasuunnitelma 2017
·

Sihteeri esitteli voimassa olevaa toimintasuunnitelmaa. Keskustelussa nousi
ikääntyneiden jääminen digitalisaation ulkopuolle. esimerkiksi pankkiasiointi on
hankaloitunut. Sihteeri toimittaa kevään 2017 kokousmateriaalia
vanhusneuvostolle (Finanssialan asiantuntijan esitys vanhusneuvoston
kokouksessa huhtikuussa 2017). Otetaan asia vanhusneuvoston agendalle.
Voidaan ottaa digitalisaatio yhden kokouksen aiheeksi.

Päätös: merkittiin tiedoksi vuoden 2017 toimintasuunnitelma. Vuoden 2018
toimintasuunnitelmaa varten vanhusneuvoston jäsenet voivat lähettää sihteerille
ehdotuksia. Vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa käsitellään seuraavassa
kokouksessa.

8. Vanhusneuvoston toimikunnat ja edustajien nimeäminen niihin
Vanhusneuvostolla on neljä vakinaista toimikuntaa, joihin tulee nimetä jäsenet
vanhusneuvoston toimikaudelle.

Järjestöavustustenjakotoimikunta arvioi virkamiesesitystä järjestöavustusten jaosta
kerran vuodessa. Toimikunnassa on ollut kuusi vanhusneuvoston järjestöjäsentä.
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Päätös: valittiin Olli Männikkö , Marja-Liisa Lahtinen, Gustav Båsk, Matti Passinen ja
Antero Krekola

Juhlatoimikunta valmistelee Sykettä Syksyyn -juhlaa, toimikunnassa on ollut neljä
vanhusneuvoston järjestö- tai poliittista jäsentä sekä viestinnän edustaja.

Päätös: palataan asiaan myöhemmässä syksyn kokouksessa

Lausuntotoimikunta valmistelee esityksen pyydetystä lausunnosta vanhusneuvostolle
tai suoraan lautakunnalle. Toimikunnassa on ollut kaksi jäsentä.

Päätös: valittiin Olli Männikkö , Marja-Liisa Lahtinen ja Katri Rannisto

Aloitetoimikunta arvioi vanhusneuvoston järjestöiltä kerran vuodessa pyytämiä aloitteita
ja palautteita ja tekee esityksen niiden etenemisestä. Toimikunnassa on ollut kolme
jäsentä.
Keskusteltiin aloitetoimikunnan tehtävistä. Toivottiin, että IPOsta käydään vapaa
keskustelu vanhusneuvostossa, jotta aloitteita valmistelevat yhdistykset voivat
kohdentaa aloitteet kehittämistä vaativiin asioihin.
Päätös: valittiin asiantuntijajäsenet (Matti Lyytikäinen, Päivi Sutinen, Barbro Högström
ja Sirkku Wallin) toimikuntaan.

9. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön
näkökulmasta

9.1 Sosiaali- ja terveystoimi/ Matti Lyytikäinen
Matti Lyytikäinen kertoi vuoden 2018 budjettivalmistelusta. Kotihoidon asiakkuuden
kriteerit esitetään sosiaali- ja terveyslautakunnalle syyskuussa. Tästä pyydetään
lausuntoa vanhusneuvostolta. Vanhusten palveluissa on käynnistetty kotihoidon
kehittämisohjelma, jota esitellään syksyn aikana vanhusneuvostolle. Vanhusten
palvelujen budjettiesityksessä on useita varauksia palvelujen varmistamiseen, mm.
omaishoidon tuen lisäämiseen ja kotihoidon lisävakansseihin. Budjettiesitys käsitellään
syyskuun sosiaali- ja terveyslautakunnassa.
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9.2 Sivistystoimi/ Barbro Högström
Barbro Högström kertoi vievänsä eteenpäin sivistystoimeen vanhusneuvostossa esille
nousseita asioita. Digitalisaation edistäminen on haaste jopa joidenkin työntekijöiden
keskuudessa. Barbro Högström toimii Esbo Arbiksen rehtorina. Digiasioiden
kouluttaminen kuuluu vahvasti työväenopiston tehtäviin. Yhteiskehittämisestä on
myönteisiä kokemuksia Vindängenin yksiköstä. Kokemuksen mukaan isoja asioita tulee
kehittää pienin askelin.
9.3 Tekninen ja ympäristötoimi/ Sirkku Wallin
Esteettömyysohjelman 2017- 2020 ohjausryhmään tullaan kutsumaan
vanhusneuvoston edustus. 12.9.2017 mennessä voi jättää kommentteja Espoonlahden
alueen suunnitteluun. Erityistä esteettömyyttä edellyttävät rakennuskohteet:
rakennetaan kaikille -työryhmä, jossa on ollut vanhusneuvoston edustaja. Kaupungilla
on esteettömyysneuvoja. Palvelukartalta voi tarkistaa julkisten rakennusten
esteettömyyttä. Esteettömät viheralueet -hanketta toivotaan voitavan esitellä
vanhusneuvostolle. Lisäksi halutaan selvittää ikääntyneiden tarpeita ulkoalueiden
osalta. Näistä asioista viheralueyksikkö haluaisi tulla syksyn aikana keskustelemaan
vanhusneuvostoon. Esteettömyyden kehittämiselle ei ole kohdennettu määrärahaa.
9.4 Konserniesikunta/ Jaana Suonsaari
Uusittu Espoo tarina käsitellään valtuustossa syksyn aikana. Kaupungin
palautekanavia kehitetään.

Keskustelusta:
Puheenjohtaja kiitti asiantuntijoita ja totesi, että ikääntyneiden asiat eivät ole vain
sosiaali- ja terveystoimen vastuulla, sillä kotona asuu yli 92 kaikkein vanhimmasta
ikäryhmästä (yli 75 -vuotiaat). Valtaosa ikääntyneistä elää tavallista elämää ja käyttää
samoja palveluja ja infraa kuin muunkin ikäiset espoolaiset. Suunnitelmaa Espoon
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi työstäessä järjestettiin mm. työpaja,
jossa korostettiin, että kaupunkia kehitettäessä tulee huomioida myös vanhusten
tarpeet, jotta heidän asioitaan ei tarvitse erikseen käsitellä vanhusneuvostossa ja
muilla foorumeilla.
Keskustelussa nostettiin Tapiolan keskuksen vaikeat kulkureitit työmaiden vuoksi.
5

Sirkku Wallin kertoi, että uusia ja parempia opaskylttejä on tulossa Tapiolaan.
Valitettavasti rakennustyöt jatkuvat Tapiolan keskuksessa, joten kulkeminen tapahtuu
toistaiseksi tilapäisiä kävelyreittejä pitkin. Keskusteltiin myös Tapiolan
parkkiongelmista. Sirkku Wallin kehotti ottamaan yhteyttä poliittisiin päättäjiin, jotta
voidaan varmistaa tarvittaessa maksuton pysäköinti niille henkilöille, joille se on
välttämätöntä.

Syksyn kokoukset:
Maanantai 25.9.2017 klo 12.30-15.30
Keskiviikko 18.10.2017 klo 12.30-15.30
Torstai 30.11.2017 klo 12.30-15.30

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

__________________

__________________

Olli Männikkö

Maria Rysti

puheenjohtaja

sihteeri

__________________

pöytäkirjan tarkastaja
Helena Allahwerdi
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