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Vanhusneuvoston järjestötapaaminen
Aika: 20.4.2012 klo 13.00 - 15.00
Paikka: Soukan palvelutalo, Soukankaari 7
Järjestöjen edustus: 25 edustajaa 16 yhdistyksestä
Muut läsnäolijat:
Olli Männikkö, Espoon vanhusneuvoston puheenjohtaja
Minna Marjamäki-Kekki, vanhusten palvelujen vs.asiantuntija
1. Tilaisuuden avaus
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Olli Männikkö avasi tilaisuuden klo 13.00.
Puheenjohtaja linjasi espoolaisten seniorien odotuksia ja peilasi niitä erityisesti Vanhuspalvelulakiin, jonka nimestä käytetään myös muotoa Ikääntyneitä koskevan lainsäädännön vahvistaminen, ns. ikälaki. Vanhuspalvelulaki etenee ja sen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2013 aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön sivulla on jo kerrottu sen etenemisestä. Lakiin ei ole tulossa
mm. suoria määriä henkilöstömitoituksista. (http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1794724#fi)
Brita Pawli muistutti Sykettä Syksyyn -juhlan muuttuneesta aikataulusta. Uusi aika on sunnuntai
19.10.2012 Espoon kulttuurikeskuksessa. Kahvitilaisuus alkaa klo 14 ja itse juhla klo 15.00. Yhteisesti pohdittiin, miten saada WDC (World Design Capital) näkyviin juhlassa. Voidaanko esim.
Aalto-yliopistoa hyödyntää?
Designpääkaupunkina toimiminen tarjoaa Espoolle mahdollisuuksia paitsi kaupunkikulttuurin
myös kaupungin tarjoamien palveluiden kehittämiseen. Espoon tiedemaailma, kotimaiset ja kansainväliset yritykset, sekä vilkas kulttuurielämä hyötyvät kaikki niistä vaikutuksista, joita designpääkaupunkina toimiminen Espoolle tuo. (http://wdchelsinki2012.fi/kaupungit/espoo)
Käytiin esittelykierros, jonka alussa Minna Marjamäki-Kekki esitteli itsensä. Hän aloitti Espoon
kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vanhusten palvelujen vs. asiantuntijana tammikuun 2012
alussa.
2. Ikääntyneiden yksinäisyyden ennaltaehkäisy/”hoito” Espoossa.
Vanhusten palvelujen vs. asiantuntija Minna Marjamäki-Kekki alusti lyhyesti teemasta yksinäisyys. Tämän jälkeen osallistujia kehotettiin keskustelemaan lähimpien vieruskavereiden kanssa
pienissä porinaryhmissä etukäteen annettujen kysymysten saattelemana viiden minuutin
ajan/kysymys yksinäisyysteemasta. Kysymykset olivat: Miten löydetään yksinäiset? ja Miten seniorit voivat osallistua yksinäisyys talkoisiin?
Vastaukset käytiin läpi yhteisesti keskustellen ja Minna M-K koosti fläppitaululle yhteen porinoissa saadut vastaukset:
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Porinaryhmien tuotokset:
Miten löydetään yksinäiset?
aktivoidaan yhdistyksiin enemmän osallistujia
Espoon kotipalvelut ovat avainasemassa: suurin osa asiakkaista yksinäisiä
organisoidut järjestöt ja seurakunnat lähestyvät yksinäisiä
lähiseudun ja lähipiirin yksinäisiä lähestytään rohkeasti
kannustetaan yhteisöllisyyteen
kuunnellaan lähimmäistä
Miten seniorit voivat osallistua yksinäisyys talkoisiin?
asennemuutosta tarvitaan: positiivisuus ikääntymiseen
vanhusneuvosto voisi järjestää kampanjan
järjestöt huolehtivat jäsenistään
esim. taloyhtiö voisi järjestää virikkeellistä tekemistä
veteraanijärjestöt: parivartio - systeemi: soitto kaverille, yhteinen tekeminen

Vanhusneuvoston järjestötapaamisessa esitettiin toive, että Espoon vanhusten palvelujen virkamieskunta valmistelee konkreettista esitystä edellä koottujen porinaryhmien tuotosten pohjalta
yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Esitys tuotaisiin mahdollisesti seuraavaan vanhusneuvoston kokoukseen.
3. Järjestöjen aloitteet
Käytiin läpi aloitteet. Vuoden 2012 aloitteet oli etukäteen koottu tiivistettyyn listaan. Yhteenvetolista jaettiin paperisena lomakkeena tapaamisessa. Koonnista puuttui Karakallion Eläkkeensaajien ja Esbo svenska pensionärer rf:n aloitteet. Myös nämä aloitteet huomioidaan eteenpäinviennissä. Aloitteet menevät alkuperäisessä muodossaan vastattaviksi toimialoille.
Ehdotettiin, että kirjataan kaikki ne aloitteet, jotka on saatu läpi ja järjestöjen vastaukset niihin.
Asiaa valmisteltaisiin syksyn 2012 kokoukseen.
Keskustelua lopuksi:
Vanhusneuvoston järjestötapaamiseen kutsua ja ohjelmaa ei ollut tullut kaikille osallistujille. Aloitteiden viimeinen palautusaika ei ollut tiedossa. Todettiin, että palautteita voi lähettää ilman aikataulua.

Sykettä syksyyn - toimikunta kokoontui tilaisuuden jälkeen klo 15.00 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.00 ja toivotti osallistujille hyvää kevättä.
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