Vanhusneuvoston järjestötapaaminen
Aika: 27.5.2011 klo 13.00 - 15.10
Paikka: Espoon valtuustosali, Espoonkatu 5
Järjestöjen edustus: 22 edustajaa 14:sta yhdistyksestä
Muut läsnäolijat:
Olli Männikkö, Espoon vanhusneuvoston puheenjohtaja
Sirpa Immonen, vanhusten palvelujen erityisasiantuntija ja vanhusneuvoston sihteeri
Leena Westerlund, palvelupäällikkö, palvelutalotoiminta, kotihoito
1. Tilaisuuden avaus
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Olli Männikkö avasi tilaisuuden klo 13.00. Puheenjohtaja linjasi
espoolaisten seniorien odotuksia ja peilasi niitä käynnissä oleviin hallitusneuvotteluihin ja erityisesti
lausuntovaiheessa olevaan vanhuspalvelulakiin, jonka taustalla on mm. ns. kuutoskuntien tekemä
aloite. Espoossa vanhusneuvoston tärkeä tehtävä on seurata yhteiskunnallista kehitystä ja Espoon
oman ikääntymispoliittisen ohjelman toteutumista kiinnittämällä huomiota mm. ikääntyvän väestön
itsemääräämisoikeuden toteutumiseen, yksilöllisyyden kunnioittamiseen, yhteisöllisyyteen ja
mahdollisuuksiin osallistua itselle merkitykselliseen toimintaan, syrjäytymisen varhaiseen
ehkäisyyn ja kaupunkiympäristön esteettömyyteen. Lisäksi on tärkeää, että vanhusten palvelujen
henkilöstö on hyvää ja pysyvää, että palveluista tiedotetaan ja palveluja kehitetään yhdessä
väestön ja henkilökunnan kanssa.
Puheenjohtaja muistutti myös Sykettä Syksyyn -juhlasta sunnuntaina 2.10.2011.
2. Yhteistyötä ikääntyneiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi
Espoossa.
Vanhusten palvelujen erityisasiantuntija Sirpa Immonen ja palvelupäällikkö Leena Westerlund
esittelivät espoolaisia ennakoivia vanhuspalveluja ja niiden kehittämisen historiaa suhteessa
1.5.211 voimaan tulleeseen terveydenhuoltolakiin ja luonnokseen laiksi iäkkään henkilön sosiaalija terveyspalvelujen saannin turvaamisesta. Leena Westerlund esitteli espoolaista toimintaa ja sen
piriin hakeutumista sekä toimintaan liittyvää tiedotusta. Tilaisuudessa oli esillä toiminnan esitteitä ja
mainoksia, joita on saatavissa mm. Seniorineuvonnasta ja palvelukeskuksista.
Keskustelua:
Todettiin, että Länsiväylä-lehden jakelussa on puutteita. Sovittiin, että annetaan palautetta
jakelusta lehden toimitukselle.
Toiminnan järjestäminen Matinkylä-Olarin alueella; Leena Westerlund kertoi, että Hopeakuun
palvelutalolla ei ole tiloja käytettävissä. Jatkossa mietitään palvelujen viemistä myös Matinkylän
korttelitilaan sitten kun se saadaan käyttöön.
Myös Karakallion alueella on palvelujen saantiin liittyviä haasteita. Toivottiin, että lähialueiden
palveluja lähdetään kehittämään ja kehittämistyössä kaikkiaan otetaan huomioon alueelliset
väestöennusteet.
Todettiin palvelulinjojen olemassaolo pohtien palvelulinjaston kehittämissuuntauksia.
Keskusteltiin myös liikennelinjaston ja aikataulujen merkityksestä ikääntyneille.
Tavoitteena on tilanne, jossa kaupungin ja järjestöjen yhteistyötä kehitetään nykyistäkin
paremmin yhdessä.
Tarvitaan asukasaktivointia ja kotiin vietäviä palveluja. Todettiin, että pilotoituja toimintoja tulee
laajentaa. Toivottiin hankkeita yhteistyössä mm. oppilaitosten kanssa.
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Sovittiin, että jatkossa lähetetään koosteita ajankohtaisesta toiminnasta järjestöille edelleen
tiedotettavaksi.
Tuotiin esille vanhusten tarvitsemien palvelujen tilanne suhteessa väestönkehitykseen ja siinä
liittyvät kehittämistarpeet ja edellytettiin sekä järjestöiltä aktiivista toimintaa.

3. Järjestöjen aloitteet
Käytiin läpi vuoden 2011 aloitteet ja niihin saatujen vastausten tilanne (yhteenveto jaettiin
kokouksessa). Todettiin vuoden 2011 aloitteiden tilanne.

4. Järjestöjen kuulumiset
Käytiin läpi järjestöjen kuulumisia. Esille nousi alueellisten terveys- ja sosiaalipalvelujen merkitys
erityisesti ikääntyneelle väestölle, Hansatie/Iso-maantie, jonka liikennemäärät ovat kasvaneet ja
edellyttävät turvallisuuteen panostamista. Toimivat seniorit kannustivat järjestöjä
vertaistukiverkostojen kehittämiseen ja erilaisiin kokeiluihin sekä oppilaitosyhteistyöhön.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.10, ja kannusti järjestöjä siviilirohkeuteen

Olli Männikkö

Sirpa Immonen
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