1

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Muistio

Vanhusneuvoston kokous 6/2014
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Keskiviikko 3.12.2014 klo 13.00 - 16.00
Asemakuja 2. 4. krs, kokoushuone Hanikka
Olli Männikkö, pj.
Jarkko Rahkonen
Marjaterttu Einiö
Börje Eklund
Lasse Hoffman
Antero Krekola
Liisa Martio-Soikkeli
Esko Meuronen
Juhani Kytö
Leevi Väisänen
Carl Lindqvist
Helena Pyhälahti-Räisänen
Tarja Tallqvist, poistui klo 15.45
Ulf Johansson, sapui klo 13.45, poistui klo 15.45
Sirpa Immonen, siht.

Asiat
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00
2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
4. Edellisen kokouksen (6.11.2014) pöytäkirja ja pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Helena Pyhälahti-Räisänen.
5. Ikääntymispoliittisen ohjelman päivitysliite
Vanhusten palvelujen tulosyksikön johtaja Matti Lyytikäinen esitteli Espoon Ikääntymispoliittiseen ohjelmaan 2009 - 2015 tehdyn täydennysliitteen (jaettu vanhusneuvoston jäsenille
kokouskutsun liitteenä). Päivitysliite käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa
10.12.2014. Vanhusneuvosto hyväksyi täydennysliitteen sisällön ja ilmoitti, että haluaa olla
aktiivisena toimijana mukana ikääntymispoliittisen ohjelman alkavassa päivitystyössä.
6. Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden riittävyys ja laatu
Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen esitteli Vanhuspalvelulain edellyttämän ra-
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portin (jaettu vanhusneuvoston jäsenille kokouskutsun liitteenä) iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden riittävyydestä ja laadusta Espoossa. Raportti käsitellään sosiaali- ja
terveyslautakunnan kokouksessa 10.12.2014. Vanhusneuvosto hyväksyi esitetyn raportin.
7. Omaishoidon tuki ja sen tilanne Espoossa
Kotihoidon keskitettyjen palvelujen päällikkö Hannele Vepsäläinen esitteli omaishoidon tuen tilannetta Espoossa. Erityisasiantuntija Sirpa Immonen esitteli kansallisen omaishoidon
tuen kehittämistä koskevan työryhmän raportin päälinjaukset, jotka löytyvät osoitteesta
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-29417.pdf.
Vanhusneuvosto merkitsi esitykset ja niistä käydyn keskustelun tiedoksi ja totesi, että
omaishoidon kehittäminen edellyttää jatkossakin aktiivisia toimenpiteitä.
8. Kotihoidon asiakkuuden periaatteet
Kotihoidon asiantuntija Niina Savikko ja kotihoidon päällikkö Raija Kasanen esittelivät kotihoidon asiakkuuden periaatteisiin tulossa olevaa päivitystä, joka tullaan käsittelemään sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa alkuvuodesta 2015. Vanhusneuvosto merkitsi
esityksen ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi ja totesi, että asiakkuuden periaatteita on
tarkennettu hyvin.
9. Palaute PKS-vanhusneuvostojen tapaamisesta 23.10.2014
Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen tapaamisen järjestelyt oli koettu onnistuneiksi ja
asiasisältö hyväksi. Vanhusneuvostot julkaisivat kokouksen jälkeen alla olevan yhteisen
kannanottonsa tiedottamisesta:

Vanhusneuvostot vaativat, että pääkaupunkiseudun kaupungit tehostavat tiedottamista ja
neuvontaa ikääntyneille. He eivät löydä tietoa tarvitsemistaan palveluista, oikeuksistaan ja
toimintamahdollisuuksistaan.
Vaikein tilanne on niillä ikääntyneillä, joilla ei ole paljon kontakteja kodin ulkopuolelle, eikä tietokoneen käyttömahdollisuutta tai -kykyä. Aktiiviset ikääntyneet löytävät tietoa kyselemällä,
esitteistä ja suusanallisesti tuttavien kautta. Kuitenkin myös he jäävät usein vaille riittäviä tietoja palveluista.
Kasvava osuus ikääntyneistä etsii tietoa myös internetin kautta. Kaupunkien nykyisten nettisivujen rakennetta ja sisältöä tulee kehittää selkeämmäksi yhteistyössä ikääntyneiden kanssa.
Tiedottamista on kehitettävä yhteistyössä ikääntyneiden kanssa, heidän kokemuksiaan hyväksi
käyttäen. Kaikki tiedotuskanavat, niin kaupalliset kuin ei-kaupallisetkin, on saatava yhteistyöhön. Jokaisessa pääkaupunkiseudun kaupungissa tarvitaan yksi selkeä puhelinnumero, josta
saa tietoja palveluista joutumatta soittelemaan moneen paikkaan. Neuvontanumerosta on
tiedotettava laajasti, kaikkia mahdollisia kanavia pitkin. Tarvitaan yksinkertainen ja näkyvä esite, jossa on tärkeimmät neuvonta- ja palvelunumerot. Esite voi olla muodoltaan vaikkapa postikortti, joka lähetetään kaikille yli 65-vuotiaille.
Terveysasemien, kirjastojen, palvelu- ja päiväkeskusten lisäksi esitettä on jaettava laajasti, jotta tieto leviää myös omaisille ja muille tarvitseville. Tiedottamista on parannettava myös sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastyössä, kuten terveysasemilla, kotihoidossa ja palvelutarpeen
arviointien sekä hyvinvointia tukevien kotikäyntien yhteydessä.
10. Seniorin uutiskirje /Outi Huida
Viestintäpäällikkö Outi Huida esitteli suunnitelmaa, jossa Länsiväylä-lehden liitteenä ilmestyy kolme kertaa vuodessa liite, joka keskittyy ikäihmisiä koskettaviin asioihin juttujen ja
erilaisten esim. tapahtumia koskevien ilmoitusten muodossa. Liite julkaistaan myös Espoon internet-sivustolla. Tässä yhteydessä luovutaan nykymuotoisesta järjestökirjeestä
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vanhusjärjestöille. Myös Espoo-lehteä käytetään jatkossa lisääntyvässä määrin ajankohtaisten seniori-asioiden tiedotuskanavana. Lisäksi Sportti-kortti viestintään ja 78-vuotiaiden
syntymäpäiväkutsukirjeeseen liitetään jatkossa info-kortti seniorineuvonnasta ja sen tarjoamista palveluista. Vanhusneuvosto tukee suunnitelmaa lämpimästi.
11. Tampereen vanhusneuvoston vierailu 10.12.2014, järjestelyjen tilanne
Merkittiin tiedoksi järjestelyjen tilanne. Vierailun teemana on Espoon osalta toimintakykyä
ylläpitävä ja kotona asumista tuleva toiminta Elinvoimaa ikääntyville -hankkeen ja liikuntatoimen erilaisten ikääntyneille kohdennettujen palvelujen valossa. Lisäksi keskustellaan
Vanhuspalvelulain toteutumisesta ja kuullaan Tampereen vinkkejä vanhusneuvoston toiminnasta. Tampere oli mukana pilotoimassa vanhusneuvoston toimintaa osana Vanhuspalvelulain toimeenpanoa.
12. Vanhusneuvoston kauden vaihtuminen
Merkittiin tiedoksi vanhusneuvoston kauden vaihtumiseen liittyvien toimenpiteiden tilanne.
Uusi vanhusneuvosto nimetään vuoden 2015 alussa.
13. Muut asiat

Pöytäkirja tarkattettu 8.12.2014

Helena Pyhälahti-Räisänen

Olli Männikkö
puheenjohtaja

Sirpa Immonen
sihteeri

