ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD
Vanhusneuvoston kokous 1/2015
Aika:

25.2.2015 klo 13.00-16.00

Paikka:

Kaupungin hallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4 krs.
HUOM! Ilmoittautuminen 3. kerroksessa

Pöytäkirja

Läsnä:
Olli Männikkö (puheenjohtaja)
Antero Krekola
Heikki Konttinen
Matti Passinen
Marjaterttu Einiö
Börje Eklund
Lasse Hoffman
Irma Ruuskanen-Sere
Esko Meuronen
Juhani Kytö
Marja-Liisa Lahtinen
Brita Pawli
Helena Pyhälahti-Räisänen
Stig Kankkonen
Pirkko Törmänen
Leena Tuohiniemi
Leena Karhu
Ulla Lehtiniemi
Pirkko Liikanen
Harriet Klar-Nykvist (klo 13.49 lähtien)
Riitta Lahikainen
Arja Kivimäki
Anja Purhonen
Niina Savikko (sihteeri)
Poissa:
Leevi Väisänen
Gustav Båsk
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Yrjö Viitasaari
Anna-Liisa Lohikoski
Mohamed Kaiser
Carl-Uno Lindqvist
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.08.

2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Marja-Liisa Lahtinen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi. Hyväksyttiin edellisen
vanhusneuvoston aikana sovitut käytännöt pöytäkirjantarkastuksessa. Puheenjohtaja
ja pöytäkirjantarkastaja hyväksyvät pöytäkirjan sähköisesti ja allekirjoittavat sen
esimerkiksi seuraavassa kokouksessa. Sähköisen hyväksymisen jälkeen pöytäkirja
lähetetään tiedoksi jäsenille ja varajäsenille sekä julkaistaan netissä.
5. Vanhusneuvoston toimintasääntö, tehtävät ja toimintatavat (puheenjohtaja)
Puheenjohtaja esitteli toimintasääntöä ja vanhusneuvoston tehtäviä. Toimintatavoista
sovittiin entisen mallin mukaan, että varsinaisen jäsenen ollessa estynyt hän ilmoittaa
itse varajäsenelleen. Kokouskutsut lähetetään varsinaisille ja myös varajäsenille
tiedoksi.

Päätettiin, että myös varajäsenet saavat saman postin kuin jäsenet.

Keskusteltiin vanhusneuvoston voimavaroista ja mahdollisuudesta vanhusneuvoston
tehtävien täyttämiseen. Todettiin resurssien olevan niukat. Keskusteltiin siitä miten
vanhusneuvosto voisi seurata antamisensa lausuntojen vaikutusta. Esitettiin myös
kysymys, miten vanhusneuvoston käynti Espoon uuden sairaalan mallihuoneessa ja
heidän antamansa kommentit vaikuttivat suunnitteluun?
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6. Vastuuhenkilöiden valinta
Valittiin vastuuhenkilöt seuraamaan sovittujen päätöksentekoelinten toimintaa
senioreiden näkökulmasta:

Kaupunginhallitus: Stig Kankkunen
Kaupunginvaltuusto: Marja-Liisa Lahtinen
Kaupunkisuunnittelulautakunta: Juhani Kytö
Liikunta- ja nuorisolautakunta: Matti Passinen
Rakennuslautakunta: Esko Meuronen
Svenska Rum: Brita Pawli
Sosiaali- ja terveyslautakunta: Irma Ruuskanen-Sere
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta: Helena Pyhälahti-Räisänen
Tekninen lautakunta: varajäsen Gustav Båsk (edellyttäen että suostuu)
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: Antero Krekola
Elä ja asu -yhtiön johtokunta: Heikki Konttinen
Ympäristölautakunta: Marjaterttu Einiö
Palveluliikelaitosten johtokunta: varajäsen Leena Tuohiniemi
Pelastuslaitoksen johtokunta: Börje Eklund
Kulttuurilautakunta: Lasse Hoffman

Lisäksi päätettiin, että yhteistyöstä vammaisneuvoston kanssa vastaa Marja-Liisa
Lahtinen.

Todettiin, että päätöksentekoelinten seuraaminen on mahdollista lähinnä internetin
kautta seuraamalla esityslistojen ja pöytäkirjojen sisältöä. Esitettiin toive, että nyt
valitut henkilöt voisivat tavata kasvotusten kyseisen päätöksentekoelimen johtoa.
Päätettiin, että tulosyksiköiden johtajille ja päätöksentekoelinten puheenjohtajille ja
sihteereille lähetetään kirje (tavallinen ei sähköposti), jossa kyseisten
vastuuhenkilöiden toiminnasta tiedotetaan kyseisiä toimielimiä. Sovittiin, että sihteeri
luonnostelee kirjeen ja työstää sen valmiiksi puheenjohtajan kanssa.
7. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014
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Käytiin läpi ja hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014. Todettiin
toimintakertomuksen niukkuus ja sovittiin, että puheenjohtaja ja sihteeri voivat sitä
vielä täydentää vierailujen osalta.
8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015
Käytiin läpi vanhusneuvoston toimintasuunnitelman luonnos vuodelle 2015.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelmassa esitetyt kokousajat ja kellonajat. Hyväksyttiin
toimintasuunnitelma luonnos ja talousarvio vuodelle 2015 (Vuoden 2015 budjetti on
sama kuin aikaisempana vuonna eli 9 100€). Todettiin, että toimintasuunnitelma tulee
täsmentymään vuoden mittaan. Todettiin, että pääkaupunkiseutujen
vanhusneuvostojen tapaamisen järjestelyvastuu on vuonna 2015 Vantaalla ja 2016
Espoolla.
9. Vanhusneuvoston toimikunnat ja edustajien nimeäminen niihin
·

Lausuntotoimikunta: valittiin kaksi henkilöä
o Olli Männikkö ja Marja-Liisa Lahtinen
o Päätettiin, että vanhusneuvostolta pyydettyihin lausuntopyyntöihin
puheenjohtaja ja tarvittaessa sihteeri valmistelevat vastineluonnoksen,
joka lähetetään kommenttikierrokselle sähköpostilla vanhusneuvoston
jäsenille. Lausuntotoimikunta on yhteydessä kohdassa 6 mainittuihin
vastuuhenkilöihin riippuen siitä, mitä aluetta lausuntopyyntö koskee.

·

Ikääntymispoliittisen ohjelman työryhmä: valittiin kuusi henkilöä
o Olli Männikkö, Juhani Kytö, Antero Krekola, Lasse Hoffman, Marja-Liisa
Lahtinen ja Matti Passinen

·

Uuden ohjaus, neuvonta ja palvelutarpeenarviointi yksikön (NOPSa)
perustamisen työryhmä: valittiin kolme henkilöä
o Olli Männikkö, Börje Eklund ja Marja-Liisa Lahtinen

·

Juhlatoimikunta: valittiin neljä henkilöä
o Brita Pawli, Börje Eklund, Marjaterttu Einiö ja Riitta Lahikainen
o Päätettiin Brita Pawli kokoonkutsujaksi ja puheenjohtajaksi.
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·

Järjestöavustustenjakotoimikunta: valittiin kuusi henkilöä
o Olli Männikkö, Antero Krekola, Lasse Hoffman, Heikki Konttinen, Matti
Passinen ja Irma Ruuskanen-Sere
o Päätettiin Olli Männikkö kokoonkutsujaksi ja puheenjohtajaksi.

·

Aloitetoimikunta: valittiin kolme henkilöä
o Marja-Liisa Lahtinen, Olli Männikkö ja Brita Pawli
o Päätettiin, että järjestöiltä pyydettäisiin sekä palautteita että aloitteita.
Palautteet ohjataan suoraan asiasta vastaavalle kaupungin
virkamiehelle. Aloitteet arvioidaan ensin vanhusneuvoston
aloitetoimikunnassa ja ne voidaan muuttaa siinä palautteiksi, jotka
ohjataan oikean virkamiehen vastattavaksi. Raha-asian aloitteeksi
sopivat aloitteet valmistellaan entiseen tapaan.
o Päätettiin, että palautteet ja aloitteet pyydetään järjestöiltä 13.4.2015
mennessä.

10. Sykettä Syksyyn -juhlan valmistelun käynnistäminen
Todettiin, että Sykettä Syksyyn -juhla pidetään 11.10.2015 klo 14.00-17.00 Espoon
kulttuurikeskuksen Tapiola-salissa (Kulttuuriaukio 2, 02100 Espoo). Brita Pawli kertoi,
että juhlat järjestetään talkooperiaatteella. Pawli ehdotti, että Sibeliuksen juhlavuotta
tuotaisiin esiin juhlassa muun muassa Maamme-laulun vaihtamista Finlandiaksi.
Ehdotettiin myös Gallen-Kallelan töiden heijastamista seinille. Pawli kertoi, että
harkinnassa olisi, että juhlassa ei pidettäisi juhlapuhetta vaan tilalla olisi Olli Männikön
tervehdyssanat. Todettiin, että juhlatoimikunta jatkaa juhlien suunnittelua. Päätettiin,
että kysely ohjelmaehdotuksista laitetaan eläkeläisjärjestöille järjestökirjeen mukana.
11. Vanhus- ja veteraanijärjestöjen avustukset 2015 tiedoksi
Merkittiin tiedoksi, että järjestöavustuksiin ja veteraanien kuntoutumisen tukemiseen
myönnettiin rahaa vuodelle 2015 yhteensä 450 000€. Lisäksi ennen veteraanien
ulkomaan kuntoutukseen kohdennettua rahaa jaettiin veteraanijärjestöille yhteensä
37 595€.

12. Järjestötapaaminen
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Merkittiin tiedoksi, että Elinvoimaa ikääntyville ohjelmaan liittyvä järjestötapaaminen
järjestetään 27.2.2015 klo 9.15-12.00 Sellosalissa (Soittoniekanaukio 1 A, 02600
Espoo).

Merkittiin tiedoksi, että vanhusneuvoston oma järjestötapaaminen pidetään 11.5.2015
klo 12.30-16.00 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Järjestötapaamisen
tarkoituksena on tiedottaa järjestöjen edustajia meneillään olevista hankkeista ja
ajankohtaisista asioista sekä kuulla järjestöjen edustajien ajatuksia. Uuden seniori365
-palvelun esittely on sovittu järjestötapaamisen lopuksi klo 15.30-16.00.

13. Muut asiat
Harriet Klar-Nykvist toi terveiset Aarno Turuselta vanhusneuvostolle.

Harriet Klar-Nykvist totesi että Espoon uuden sairaalan arkkitehdit ovat suunnitelleet
ovet niin, että ne aukeavat sisäänpäin. Toivottiin, että Esko Meuronen ottaa yhteyttä
rakennuksesta vastaaviin tahoihin.

Todettiin, että yhteisen terveysnumeron poistuminen hankaloittaa oikean numeron
löytymistä. Espoon lehdessä asiasta on tiedotettu, mutta terveysasemien
puhelinnumerot ovat siinä liian pienellä. Todettiin lisäksi, että lehteä ei jaeta niille,
joilla on mainoskielto postilaatikossa. Toivottiin erillistä, jokaiseen kotiin jaettavaa
tiedotetta aiheesta. Sovittiin, että sihteeri vie asian terveyspalveluiden johtoryhmän
sekä viestinnän tietoon.

Todettiin, että tilakeskus hallinnoi nykyään virkistyskeskus Hanikkaa ja tilojen käytöstä
peritään nykyään maksua. Tämä hankaloittaa joidenkin vanhusjärjestöjen toimintaa.
Päätettiin selvittää asiaa.

Todettiin, että metrotyömaan keskellä oleva Tapiolan palvelukeskus on vaikeasti
löydettävissä. Vanhusneuvosto pyytää opasteiden lisäämistä. Sihteeri kysyy
johtoryhmässään kenelle asia kuuluu.

Todettiin, että Matinkylä-Olarin kodinhoidon palveluista ollaan huolissaan:
vanhusneuvoston jäsenen omakohtaisen kokemuksen mukaan asiakkaan toiveet
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mm. ateriapalvelusta on huomioitu pitkällä viiveellä ja lääkehoidossa on tapahtunut
virheitä. Päätettiin, että sihteeri vie palautteen kyseiselle kotihoidon alueelle.
Keskusteltiin laajemminkin kotihoidon tilanteesta ja selvitystä siitä toivottiin
vanhusneuvoston kokoukseen. Todettiin että tämä suunnitellaan
toimintasuunnitelmaan. Toivottiin myös laajempaa tiedotusta kotihoidon
palvelusetelistä.

Eero Meuronen toi esille katujen puhtaanapidon lumen ajon asuntojen pihalle.
Puheenjohtajan mukaan keskusteluja on käyty jo useamman vuoden ajan ja
keskusteluja jatketaan. Päätettiin, että Leena Tuohiniemi ottaa asian esille
palveluliikelaitoksen kanssa.

Todettiin, että Espoon uusi sairaala on iso ja merkittävä hanke espoolaisten
ikääntyneiden näkökulmasta. Päätettiin pyytää Espoon uuden sairaalaan
suunnittelusta vastaava henkilöt kertomaan suunnittelun etenemisestä ja
keskustelemaan aiheesta vanhusneuvoston seuraavaan kokoukseen.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.38.

_______________________

_______________________

Olli Männikkö

Niina Savikko

puheenjohtaja

sihteeri

_______________________
Marja-Liisa Lahtinen
pöytäkirjan tarkastaja
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