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ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Muistio

Vanhusneuvoston kokous 4/2014
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Keskiviikkona 10.9.2014 klo 13.00 - 16.05
Espoon valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone
Olli Männikkö, pj.
Jarkko Rahkonen
Marjaterttu Einiö
Börje Eklund
Liisa Martio-Soikkeli
Pirkko Törmänen
Juhani Kytö
Brita Pawli
Helena Pyhälahti-Räisänen
Tarja Tallqvist
Esko Meuronen, klo 13.50 alkaen
Ulf Johansson

Asiat
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.
2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätös
Todettiin osallistujat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
4. Edellisen kokouksen (3.6.2014) pöytäkirja ja pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jarkko Rahkonen.
5. Ajankohtaista vanhusten palveluista
Merkittiin tiedoksi Sirpa Immosen esitys ja käyty keskustelu vanhusten palvelujen
tulosyksikön tilanteesta. Sovittiin, että:


Vanhusneuvosto kokoontuu 3.10.2014 antaakseen lausunnon vuoden 2015
talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta.



Omaishoidon tuen tilanteesta tuodaan selvitys 3.12.2014 kokoukseen.
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6. Pitkäaikaishoidon valvontasuunnitelma
Asumispalvelupäällikkö Mona Hägglund esitteli vanhusten palvelujen asumispalvelujen
voimassa olevan valvontasuunnitelman ja suunnitelmat suunnitelman päivittämisestä.
Valvontasuunnitelma on sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä. Lautakunta käsittelee
vuosittain valvontaraportin.
Kunnan valvontasuunnitelman lisäksi yksiköillä on omavalvontasuunnitelmat, jotka tulivat
pakollisiksi vuonna 2012 yksityisten hoivakotien osalta ja vuoden 2015 alusta kunnan
oman toiminnan osalta.
7. Rajoittamiskeinojen käyttö potilaan/asukkaan hoidossa
Sirpa Immonen esitteli Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus -lain
(laki sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja
rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä (itsemääräämisoikeuslaki)) valmistelun
tilanteen ja Espoon vanhusten palveluissa noudatettavan ohjeiston.
8. Sykettä Syksyyn -juhlan valmistelujen eteneminen
Juhlan valmistelu on hyvällä mallilla. Vanhusneuvoston juhla on osa Kulttuurikeskuksen ja
Espoon teatterin 25-vuotisjuhlaohjelmia. Ohjelmalehtinen ja juliste ovat valmistuneet ja
ovat jaossa, myös neuvoston jäseniä pyydettiin jakamaan ohjelmalehtistä. Juhlaa
mainostetaan myös lehdistössä ja Espoon nettisivuilla.
9. Espoon vanhusneuvoston Keikka-avun /Keikka-hjälpenin rahoitusta vuodelle 2015
koskeva lausunto
Vanhusneuvosto on laatinut puoltolausunnon Raha-automaattiyhdistykselle Keikka-avun
toiminnan jatkamiseksi. Lausuntoluonnos hyväksyttiin ja

lähetetään Keikka-avulle

rahoitusavustukseen liitettäväksi.
10. Pks-vanhusneuvostojen tapaamisen 23.10.2014
Helsingin vanhusneuvosto kutsuu pk-seudun vanhusneuvostoja yhteiseen tapahtumaan.
Tilaisuuteen on kutsuttu vanhusneuvoston varsinaiset jäsenet. Ilmoittautuminen
vanhusneuvoston sihteerille 19.9.2014 mennessä.
11. Tampereen vanhusneuvoston vierailu 10.12.2014
Valmistellaan vierailua Tampereen aihetoivomusten pohjalta.
12. Muut asiat
 Tartu hetkeen virikekäsikirja, jaettiin kokouksen osanottajille
 Merkittiin tiedoksi Työväenopiston kutsu vanhusneuvoston jäsenille 7.10.2014
 Järjestöavustusten haku
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Avustukset julkaistaan haettavaksi Espoon internetsivuilla www.espoo.fi 15.9.2014
alkaen. Avustusten hakuaika päättyy perjantaina 14.11.2014 klo 15.45. Myöhästynyttä
hakemusta ei käsitellä.

13. Seuraavat kokoukset ja tapahtumat
Aika ja tapahtuma
3.10.2014 klo 9-11
23.10.2014 Pksvanhusneuvostojen
tapaaminen
3.12.2014 klo 13-16
10.12.2014 Tampereen
vanhusneuvoston vierailu,
alustava

Erikseen sovitut osallistujat

Paikka
Hgin kaupungintalo

Hannele Vepsäläinen
Esa Yletyinen

