ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 1/2011
Aika:

31.03.2011 klo 9.30—11.35

Paikka:

Virastotalo 2, 8. krs, nh Pentala

Läsnä:

Olli Männikkö pj
Jarkko Rahkonen
Liisa Haverinen
Pirkko Törmänen
Esa Rinne
Börje Eklund
Kalevi Heinilä
Harriet Klar
Inka Hopsu
Brita Pawli
Matti Passinen
Leo Hiltunen
Juha-Veikko Kurki
Sirpa Immonen, siht.

Asiat:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30.
2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja ja pöytäkirjantarkastajan valinta
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin osanottajalistaa koskevan muutoksen jäl1

keen. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Brita Pawli.
5. Toimintasuunnitelma ja käyttösuunnitelma vuodelle 2011 ja talousarvio vuodelle 2012
Sirpa Immonen esitteli keskustelun pohjaksi vuoden 2010 toimintakertomuksen luonnoksen ja yhteenvedon sovituista/esiteyistä tapahtumista. Toimintasuunnitelmasta
käydyssä keskustelussa kannatettiin pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen tapaamista ja ehdotettiin vastuujärjestäjäksi Vantaata. Toivottiin kokouksiin jäntevää teemoittain etenevää vuosittaista runkoa ja seurantamittareita vanhusneuvoston toimintaan.
Ehdotettiin seminaarityyppistä tapaamista ikääntymispoliittisen ohjelman tiimoilta syyskauden alkuun. Teemoiksi ehdotettiin ikääntymispoliittista ohjelmaa, saattohoitoa ja
vanhuspalvelulakiluonnosta. Keskusteltiin vanhusneuvoston toiminnan kohdentamisesta tiettyihin valittuihin teemoihin vuosittain. Teemoiksi ehdotettiin saattohoitoa ja ikäihmisten liikuntapalvelujen kehittämistä. Sovittiin, että tehdään vanhusneuvoston esitys
saattohoidon kehittämisestä vuoden 2012 talousarvioesitykseen. Valmistellaan vanhusneuvoston seminaaria ja lehdistötiedotetta toiminnasta. Lisäksi sovittiin, että vanhusneuvoston esite päivitetään.
6. Vanhusneuvoston toimikunnat ja edustajien nimeäminen niihin
Sovittiin vanhusneuvoston kahdesta toimikunnasta:
Juhlatoimikunta: Brita Pawli, Liisa Haverinen, Pirkko Törmänen ja Börje Eklund. Brita
Pawli toimii toimikunnan kokoonkutsujana.
Järjestöavustustoimikunta: Olli Männikkö (pj.), Jarkko Rahkonen, Lasse Hoffman, Matti
Passinen, ja Kalevi Heinilä, sihteerinä on vanhusneuvoston sihteeri.
Lausuntopyyntöihin vastaavat Olli Männikkö ja Jarkko Rahkonen, jotka pyytävät asiaalueeseen liittyen lisävahvistusta työskentelyyn.
7. Sykettä Syksyyn -juhlan valmistelun käynnistäminen
Sykettä Syksyyn -tapahtumaa varten on varattu tilat Espoon kulttuurikeskuksesta sunnuntaiksi 2.10.2011. Tilaisuuden juontajana toimii Georg Dolivo. Juhlatoimikunta käynnistää tapahtuman valmistelun. Leo Hiltunen ehdotti, että juhlassa jaetaan uutena tunnustuspalkinto vuoden 2010 vanhustyöntoimijalle. Päätettiin, että pitäydytään entisessä
käytännössä vuoden eläkeläisen palkitsemisesta juhlassa. Vanhustyöntoimijan palkitsemisesitykseen palataan myöhemmin.
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8. Vanhus- ja veteraanijärjestöjen avustukset vuonna 2011 tiedoksi
Merkittiin tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös (27.1.2011) eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen avustuksista vuodelle 2011. Avustukset jaettiin vanhusneuvoston järjestöavustustoimikunnan antaman lausunnon periaatteiden mukaisesti.
9. Vanhusjärjestöjen vuoden 2011 aloitteet
Sovittiin, että vastaukset vuoden 2010 vanhusjärjestöjen aloitteisiin esitellään vanhusjärjestöjen tapaamisessa 27.5.2011.
10. Lakiluonnos iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta - valmistelun tilanne
Sirpa Immonen esitteli lakiluonnoksen iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen
saannin turvaamisesta sekä lain valmistelun tilanteen. Keskusteltiin lakiluonnoksesta ja
Espoon tilanteesta suhteessa siihen erityisesti ikääntymispoliittisen ohjelman ja sen toteuttamisen näkökulmasta. Lisäksi keskusteltiin senioriasiamiehen saamisesta Espooseen. Järjestöjä informoidaan lain valmistelun tilanteesta ja Sosiaali- ja terveysministeriön käyttämästä mahdollisuudesta antaa lausuntoja internetin kautta. Asia otetaan
järjestötapaamisen asialistalle.
11. Kouvolan vanhusneuvoston vierailupyyntö
Sovittiin, että otetaan vastaan Kouvolan vanhusneuvosto 7.9.2011. Sirpa Immonen
valmistelee vierailua yhdessä kouvolalaisten kanssa.
12. Järjestötapaaminen 27.5.2011
Järjestötapaaminen järjestetään perjantaina 27.5. klo 13.00 - 15.00 Espoon valtuustosalissa.
13. Vuoden 2011 vanhusneuvoston kokoukset
Vanhusneuvosto kokoontuu vuonna 2011 seuraavasti:
31.5.2011 klo 14 - 16
20.9.2011 klo 14 - 16
25.10.2011 klo 14 - 16
1.12.2011 klo 14 - 16
14. Muut asiat
Merkittiin tiedoksi Espoonlahden eläkeläisiltä tullut kiitoskortti osallistumisesta järjestön 20-vuotisjuhlaan.
Vanhusneuvosto on saanut pyynnön osallistua Espoon keskuksen hyvinvointityö-
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ryhmän järjestämään Meistä on moneksi -tapahtumaan 12.5.2011 klo 15 - 19.
Pyyntöön suhtaudutaan myönteisesti.
Harriet Klar viestitti saamastaan Jorvin sairaalan toimintaa koskevasta kirjeestä.
Sovittiin, että kirje toimitetaan terveyspalvelujen johtaja Tuula Heinäselle.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35.
Espoossa 31.3.2011

Olli Männikkö, pj

Sirpa Immonen, siht.

Brita Pawli, pöytäkirjantarkastaja

4

