ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD
Pöytäkirja
Vanhusneuvoston kokous 1/2013 ja perehdytysseminaari
Aika:

13.3.2013 klo 13-16

Paikka:

Kauklahden elä ja asu -seniorikeskus, monitoimitila
Hansakartano 4

Läsnä:
Olli Männikkö, pj.
Jarkko Rahkonen
Liisa Haverinen
Marjaterttu Einiö
Lasse Hoffman
Kalevi Heinilä
Antero Krekola
Leena Tuohiniemi
Liisa Martio-Soikkeli
Pirkko Liikanen
Aarno Turunen
Esko Meuronen
Juhani Kytö
Leevi Väisänen
Brita Pawli
Tuulia Koskinen
Anna-Liisa Lohikoski
Riitta Lahikainen
Mohammed Kaiser
Anja Rokala
Ulf Johansson
Maria Rysti, siht.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05
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2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.

4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Liisa Haverinen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi. Hyväksyttiin edellisen
vanhusneuvoston aikana sovitut käytännöt pöytäkirjantarkastuksessa.
Pöytäkirjantarkastaja hyväksyy pöytäkirjan sähköisesti ja allekirjoittaa sen esimerkiksi
seuraavassa kokouksessa.

5. Vanhusneuvoston toimintasääntö, tehtävät ja toimintatavat
Puheenjohtaja esitteli toimintasääntöä ja vanhusneuvoston tehtäviä. Toimintasäännön
muutoksesta 2013 johtuen vanhusneuvostossa ei ole enää kuuden lautakunnan
edustajia. Toimintatavoista sovittiin entisen mallin mukaan, että varsinaisen jäsenen
ollessa estynyt hän ilmoittaa varajäsenelleen. Kokouskutsut lähetetään sekä
varsinaisille että varajäsenille (tiedoksi). Keskustelussa nousi vanhusneuvoston
tietouden lisääminen kaupunginhallituksen tilajaoston toiminnasta. Toivotaan tietoa
Ikääntyvä Espoo -kehittämisohjelman toiminnan edistymisestä ja esitettiin, että
vanhusneuvosto voisi osallistua ohjelmaan. Esitettiin ja hyväksyttiin, että
vanhusneuvosto käy läpi vanhusneuvoston tehtävät ja niitä avataan keskustelulla.
Tulisi saada lisää tietoutta senioreille vanhusneuvostosta ja vanhusneuvostolle tietoa
espoolaisista senioreista. Vanhusneuvoston uudistamisen myötä toivotaan, että
vanhusneuvoston jäsenet vievät viestiä luottamusmiespäätöksentekoon. Ehdotettiin,
että Ikääntyvä Espoo -kehittämisohjelman luonnoksesta pyydetään lausunto
vanhusneuvostolta. Pyydetään sosiaali- ja terveystoimen tiedottajaa, Ann-Marie
Nystedtiä avustamaan vanhusneuvoston tiedottamisessa. Puheenjohtaja ehdotti ja
vanhusneuvosto hyväksyi, että valittaisiin vastuuhenkilöt seuraamaan sovittujen
päätöksentekoelinten toimintaa senioreiden näkökulmasta. Todettiin, että kyseisten
vastuuhenkilöiden toiminnasta tiedotetaan kyseisille toimielimille. Valittiin seuraavat
henkilöt:
Kaupunginhallitus - Ulf Johansson
Kaupunginvaltuusto - Tarja Tallqvist
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Kaupunkisuunnittelulautakunta - Jarkko Rahkonen
Liikunta- ja nuorisolautakunta - Lasse Hoffman ja Kalevi Heinilä
Rakennuslautakunta - Juhani Kytö
Svenska Rum - Brita Pawli
Sosiaali - ja terveyslautakunta - Leevi Väisänen ja Tuulia Koskinen
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Tekninen lautakunta - Esko Meuronen
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto - Antero Krekola
Valitsematta jäivät edustajat:
Elä ja asu -yhtiön johtokunta
Ympäristölautakunta
Palveluliikelaitosten johtokunta
Pelastuslaitoksen johtokunta
Kulttuurilautakunta

6. Toimintasuunnitelma vuosille 2013 -2014 ja talousarvio vuodelle 2013 (liitteenä
toimintasuunnitelmapohja ja vuoden 2012 tilinpäätösluvut)
Käytiin läpi vanhusneuvoston toimintaa vuonna 2013. Hyväksyttiin esitetyt kokousajat
ja kellonajat kutsun liitteen mukaan. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2013.

7. Vanhusneuvoston toimikunnat ja edustajien nimeäminen niihin
•

Valittiin esityksen mukaan juhlatoimikuntaan Brita Pawli, Liisa Haverinen, Börje
Eklund ja Marjaterttu Einiö. Brita Pawli on kokoonkutsuja ja puheenjohtaja.

•

Valittiin esitystä täydentäen avustustenjakotoimikuntaan Olli Männikkö, Jarkko
Rahkonen, Liisa Haverinen, Kalevi Heinilä, Antero Krekola ja Lasse Hoffman.

•

Valittiin esityksen mukaan lausuntotoimikuntaan Olli Männikkö ja Tarja
Tallqvist, sovittiin myös, että vanhusneuvostolta pyydettyihin
lausuntopyyntöihin puheenjohtaja ja tarvittaessa sihteeri valmistelevat
vastineluonnoksen, joka lähetetään kommenttikierrokselle sähköpostilla
vanhusneuvoston jäsenille. Lausuntotoimikunta on yhteydessä kohdassa 5
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mainittuihin vastuuhenkilöihin riippuen siitä, mitä aluetta lausuntopyyntö
koskee.

8. Sykettä Syksyyn -juhlan valmistelun käynnistäminen
Juhlatoimikunnan puheenjohtaja Brita Pawlin toivomuksesta lähetetään seuraavassa
järjestökirjeessä pyyntö vanhusjärjestöille 30.4 mennessä halukkuudesta osallistua
ohjelmatuotantoon Sykettä Syksyyn -juhlassa.

9. Vanhus- ja veteraanijärjestöjen avustukset 2013 tiedoksi
Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin, miksi veteraanien avokuntoutusavustukset ovat
järjestöavustusten yhteydessä.

10. Järjestötapaaminen 16.5.2013 klo 13 -16, kahvit 12.30
Hyväksyttiin järjestötapaamisen ajankohta.

11. Vanhusneuvoston aloitteet
Puheenjohtaja ja sihteeri kertoivat järjestöaloitteiden vuosittaisesta keräämisestä.
Lähetetään järjestökirjeen mukana espoolaisille vanhus- ja veteraanijärjestöille pyyntö
koota ja lähettää aloitteita 30.4.2013 mennessä, jotta aloitteet voidaan koota
järjestötapaamista varten.

12. Vuoden 2013 vanhusneuvoston kokoukset
Hyväksyttiin kokousten ajankohdat ja paikat. Joulukuun kokouspaikaksi sovittiin
selvitettäväksi Puistokartanon palvelutaloa Espoonlahdessa.

13. Muut asiat
Jarkko Rahkosen esityksestä pöytäkirjaan kirjataan, että kaupunginhallituksen
päätöksestä ei oltu lähetetty tietoa valituille jäsenille ja varajäsenille.

Keskusteltiin vanhusneuvosto -sanasta. Esitettiin, että vanhusneuvosto ottaa
neuvoston nimiasian käsiteltäväksi. Sovittiin, että valmisteellaan vanhusneuvoston
nimiasia seuraavaan kokoukseen.
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Kalevi Heinilä esitti aloitteen vanhusneuvoston nimen muuttamisesta, perusteluissa
hän mainitsee mm. sanojen merkityksen. Vastaavasti aloitteessa esitetään Espoon
työväenopiston nimen muuttamista Espoon kansalaisopistoksi. Keskusteltiin
vanhusneuvoston linjauksista aloitteisiin nähden. Sovittiin, että vanhusneuvosto
päättää, onko se aloitteen takana vai ei. Jos vanhusneuvosto ei kannata aloitetta,
aloite menee silti eteenpäin kuntalaisaloitteena.

Sovittiin, että laaditaan vanhusneuvoston käyttöön yhteystietolista. Sovittiin myös, että
kesäkuun kokoukseen asiaksi otetaan vanhuslaki.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.11

Olli Männikkö

Maria Rysti

puheenjohtaja

sihteeri

Liisa Haverinen
pöytäkirjan tarkastaja
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