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Tapiolan palvelukeskus, takkahuone (Itätuulenkuja 4)
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Olli Männikkö, pj.
Jarkko Rahkonen
Liisa Haverinen
Marjaterttu Einiö
Börje Eklund
Lasse Hoffman
Kalevi Heinilä
Antero Krekola
Esko Meuronen
Juhani Kytö
Leevi Väisänen
Brita Pawli
Tuulia Koskinen
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Ulf Johansson
Maria Rysti, siht.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.

2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vanhusneuvoston kaikki varsinaiset jäsenet olivat paikalla, samoin
kaupunginhallituksen edustaja. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja

päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys ja lisättiin kohtaan ”muut asiat” neljä asiaa.

4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antero krekola.

5. Sykettä Syksyyn -juhlan valmistelun tilanne
Brita Pawli kertoi valmistelun tilanteesta. Valmistelu on sujunut hyvin. Tilaisuudessa
on aiempaa enemmän esittelypisteitä Kulttuurikeskuksen aulassa. Lisäksi
Kulttuuriaukiolla Kulttuurikeskuksen pääovien läheisyydessä on mahdollisuus tutustua
kirjastoauton palveluihin. Käsiteltiin ilmoitukset (Länsiväylä 2.10.2013) ja tiedote
bussireiteistä. Uutena tänä vuonna on painettu Sykettä Syksyyn - Låt Hösten Pulsera
- juhlan julisteita, joita vanhusneuvostonkin edustajien toivotaan levittävän näkyville
paikoille. Juhlapuheen tulee pitämään HS:n vastaava päätoimittaja Riikka
Venäläinen. Klo 14-15 on kahvitarjoilu ja varsinainen juhlatilaisuus Tapiolasalissa
alkaa klo 15.

6. Vanhusneuvoston lausunto vuoden 2014 avustusperiaatteista
Puheenjohtaja esitteli kesäaikana pyydettyä ja annettua vanhusneuvoston lausuntoa,
jonka ovat allekirjoittaneet puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sovittiin, että jatkossa
vanhusneuvoston lausunnot lähetetään kaikille niille vanhusneuvoston jäsenille, joilla
on käytössään sähköpostiosoite. Puheenjohtaja pyytää käyttöönsä jäsenten
sähköpostilistan.

7. Espoo -tarina
Jaettiin vanhusneuvostolle Espoo-tarinat. Keskusteltiin Espoo -tarinasta. Esitettiin,
että vanhusneuvoston jäsenet tutustuvat Espoo-tarinaan ja asiaan palataan
myöhemmässä kokouksessa.

8. Ajankohtaista Vanhusten palveluista
Jaettiin uudet Seniorin palveluoppaat. Ruotsinkielinen versio on tulossa lähiaikoina.

Elinvoimaa -ikääntyville -ohjausryhmä järjestää lauantaina 31.8.2013 Espoo -päivänä
Sellossa esittelytilaisuuden ohjelmasta ja samalla haastetaan espoolaisia
yksinäisyyden vähenemisen keinojen löytämiseksi. Kauklahden elä ja asu seniorikeskuksessa järjestetään 11.9.2013 kuntalaistilaisuus klo 9.30 -11. Espoon
kaupungin internet-sivuilla on alkanut ns. sähköinen terveysvalmennus.

9. Vanhuslain toteutuminen Espoossa
Maria Rysti esitteli lyhyesti, miten vanhuslaki toteutuu Espoossa ja millaisia
toimenpiteitä syksyn aikana toteutetaan. Vanhusneuvosto kytkeytyy mukaan
laadittaessa suunnitelmaa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemisesta ja sosiaalija terveyspalvelujen saannista. Pohjana on nykyinen Espoon ikääntymispoliittinen
ohjelma. Esitettiin, että kaikissa lautakunnissa, joissa on vanhusneuvoston edustajia
tai, joita on sovittu vanhusneuvoston taholta seurattavaksi, edistetään vanhuslain
toteutumista. Esitettiin, että vanhusneuvosto laatii lausunnon ikääntymispoliittisen
ohjelman keskeisistä asioista. Keskusteltiin, miten vanhusneuvosto voi osallistua
konkreettisesti suunnitelman laatimiseen. Ehdotettiin, että vanhusneuvosto kokoontuu
erilliseen tilaisuuteen suunnitelman tiimoilta.
Jarkko Rahkosen esitys vanhusneuvoston esitykseksi liittyen vanhuslakiin: ”Espoon
kaikissa hallintokunnissa käsitellään miten ns. vanhuspalvelulain vaatimukset
toteutetaan toimintayksikön palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa; toiseksi
miten ikäihmiset voivat osallistua elinolosuhteisiinsa vaikuttavien päätösten
valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen Espoossa. Kolmanneksi em.
asioita koskeva suunnitelma on otettava huomioon ikääntynyttä väestöä koskevassa
päätöksenteossa sekä talousarviossa ja -suunnitelmassa.” Perusteluina esitykselle
Jarkko Rahkonen esittää: ” Vanhuspalvelulaki (980/2012) tukee ikääntyneen väestön
hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista; parantaa
ikääntyneen väestön mahdollisuuksia osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten
valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa (lain §1 mom1ja 2).
Laki koskee siis ikääntyvän väestön koko elämää ja laajasti kaikkia palveluja ja
vaikuttamista tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa.” Esitystä
kannatettiin.

10. Muut asiat
Edustaja rakennetaan kaikille - työryhmään
Puheenjohtaja esitti vanhusneuvoston edustajaksi Tarja Tallqvistia. Kannatettiin
esitystä.

Pks -vanhusneuvostojen kokoontuminen
Tänä vuonna kokoontuminen on Kauniaisissa 7.10.2013 klo 12-15.
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hygieniahaalaria. Sovitiin, että valmistellaan asiaa seuraavaan kokoukseen.

Eläkeläisten yhdenvertaisuus joukkoliikennemaksujen osalta
Leevi Väisänen ehdotti, että vanhusneuvosto ottaa kantaa eri eläkeläisryhmien
epätasa-arvoon joukkoliikennemaksuissa.
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