ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD
Vanhusneuvoston 8/2017-2019 kokous 3/2017
Aika:
Paikka:

Pöytäkirja

18.10.2017.2017 klo 12.30-15.07
Valtuustotalo, Vihreän liiton ryhmähuone

Kutsutut:
Puheenjohtaja
Olli Männikkö
Jäsenet
Helena Allahwerdi
Gustav Båsk
Antero Krekola
Marja-Liisa Lahtinen
Kaija Viitakoski
Matti Passinen
Katri Rannisto
Hannu Viitanen
Anu Helle
Lasse Hoffman
Riitta Lahikainen
Pentti Walkama
Asiantuntijajäsenet
Barbro Högström
Matti Lyytikäinen
Päivi Sutinen
Sirkku Wallin
Kh:n edustaja
Maria Guzenina
Sihteeri
Maria Rysti
Muut osallistujat
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Riikka Nikulainen (asia 8)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys lisäyksellä: Mediatalon järjestelmän testauspyyntö.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi Gustav Båsk.
5. Juhlatoimikunnan jäsenten valinta
Toimikunta valmistelee vuosittaista Sykettä Syksyyn -juhlaa. Seuraavan kerran
valmistelu käynnistyy alkuvuodesta 2018. Toimikunnassa on ollut neljä
vanhusneuvoston järjestö- tai poliittista jäsentä sekä viestinnän edustaja ja
vanhusneuvoston puheenjohtaja. Viestinnän edustaja Ann-Marie Nystedt ja vanhusten
palvelujen johtajan sihteeri Iiris Jaakkola osallistuvat joihinkin järjestelyihin. Edelliseen
toimikuntaan kuulunut Börje Eklund on luvannut perehdyttää seuraajansa.
Aikaisempien kokousten muistiot ovat käytettävissä. Matti Passinen lupasi koordinoida
tarjoilua 2018 juhlaan.

Päätös: nimettiin toimikunnan jäseniksi Anu Helle, Riitta Lahikainen, Gustav Båsk ja
Hannu Viitanen. Toimikunta valitsee keskuudestaan toimikunnan puheenjohtajan.
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Olli Männikkö osallistuu myös toimikuntaan.

6. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Vanhusneuvoston sihteeri esitteli edellisen kokouksen lähetekeskustelun perusteella
muokattua vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa. Luonnos oli ollut kutsun liitteenä.

Päätös: hyväksyttiin alustava ja täydentyvä vuoden 2018 toimintasuunnitelma
kokouksessa sovituin lisäyksin.
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7. Vanhusneuvostolta pyydettävä lausunto
Riikka Nikulainen esitteli lausuntopyyntöön liittyvää asiaa.
Vanhusneuvostolta pyydetään lokakuun sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen
käsittelyä varten asiasta: ”Sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevien tilojen
ulkopuolisen käytön periaatteista päättäminen”. Esitys koskee periaatteita tilojen
vastikkeellisesta käytöstä. Esitys ei muuta käytäntöjä vanhus- ja veteraanijärjestöjen
osalta. Esitys oli kustun liitteenä.
Keskustelussa nousivat esiin kysymykset järjestöjen hallitusten kokoontumisesta, onko
se maksullista vai ei. Todettiin, että kaupungin omista tiloista voidaan luovuttaa
maksutta tiloja, jos niitä on käytettävissä, myös vanhusjärjestöjen hallitusten
kokoontumisiin.
Päätös: vanhusneuvosto kävi keskustelun lausuttavasta asiasta ja sopi, että lausunto
laaditaan saman tien. Lausuntonaan vanhusneuvosto puoltaa esitystä.
8. Espoon keskuksen palvelukeskuksen korvaava tila
Maria Rysti kertoi Espoon keskuksen palvelukeskuksen tilanteesta. Palvelukeskukselle
etsitään korvaa tilaa, mutta päivätoimintaa ja lounasruokailua lukuun ottamatta toiminta
jatkuu kunnes korvaavat tilat löytyvät. Espoo Catering suunnittelee lounastarjoilun
lakkauttamista, koska ruokailijoita on ollut päivittäin erittäin vähän. Korvaava
lounasruokailu voi tapahtua noin 100 m päässä sijaitsevassa Espoo Cateringin
Pihatalon lounasravintolassa.
Espoonkatu 8 sijaitsevassa palvelukeskuksessa on palvelukeskushenkilökunnan
kokema sisäilmaongelma. Tilassa on toistaiseksi Espoo Cateringin lounasruokailu
arkisin sekä siellä kokoontuu erilaisia ryhmiä. Tavoitteena on löytää korvaavat tilat
Espoon keskuksen alueelta. Siihen asti päivätoimintaa ja lounasruokailua lukuun
ottamatta toiminta jatkuu Espoonkatu 8:n tiloissa. Palvelukeskukselle etsitään tilaa
seuraaville toiminnoille:
•

Lounasravintola, joka samalla toimii kokoustilana yhdistyksille

•

Päivätoiminta

•

Kuntosali

•

Kädentaitotila/ rouheaa harrastustilaa

•

1-3 kerho- /kokoustilaa

•

Aula (ulkovaatesäilytys, Atk-piste kuntalaisille, lehtienlukupaikka)
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Päätös: merkittiin Espoon keskuksen palvelukeskuksen tilanne tiedoksi.

9. PKS -vanhusneuvostojen kokous alustavasti 22.11.2017 Kauniaisissa
Tänä vuonna on Kauniaisten vuoro kutsua PKS -vanhusneuvostot yhteiseen kokoukseen.
Kauniaisten vanhusneuvoston myöhäinen käynnistyminen on syynä siihen, ettei
kokousajankohta tai paikka ole vielä selvillä. 11.10.2017 saadun tiedon mukaan alustava
kokouspäivä on 22.11.2017 ja paikkana mahdollisesti olisi Kauniaisten kaupungintalo.
Tarkemmasta kellonajasta ei ole vielä tietoa asialistaa lähetettäessä.
Vanhusneuvosto sopii kokoukseen osallistujat ja Espoon vanhusneuvoston mahdollisesti
nostamat painopisteet kokoukseen. On vielä epäselvää, kutsutaanko kaikki vanhusneuvoston
jäsenet vai rajallisempi määrä, esimerkiksi noin 10 henkilöä. Asia tarkentuu lähipäivinä, joten
vanhusneuvoston kokouksessa saattaa olla käytettävissä tarkempia tietoja.

Päätös: sihteeri kysyy vanhusneuvoston jäseniltä sähköpostilla, kun asiat selkiytyvät,
ketkä osallistuvat Espoon vanhusneuvostosta PKS -vanhusneuvostojen kokoukseen
Kauniaisissa.

8. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön
näkökulmasta

8.1 Tekninen ja ympäristötoimi/ Sirkku Wallin
Erityistä ajankohtaista ilmoitettavaa Teknisessä toimessa ei juuri nyt ole.
Espoonlahdessa on meneillään kaavamuutoksia, kuten esimerkiksi uudistettavan
Lippulaivan kauppakeskuksen läheisyydessä. Saattoliikenteen järjestäminen voi olla
haastavaa, kun rakentamista tiivistetään. Puheenjohtaja ehdotti, että Sirkku Wallin
Teknisen toimen edustajan toisi jatkossa viestiä, mistä asioista vanhusneuvoston tulisi
lausua. Päätettiin toimia näin jatkossa.

Keskustelussa nostettiin esiin Villa Kolikarin kohdalla olevat portaat rantaraitilla, jotka
eivät ole esteettömät. Lisäksi kaupunki on kieltäytynyt talvikunnossapidosta, koska raitti
on kuulemma liian kapea traktorille. Rantaraitilla on muitakin kohtia, jotka eivät ole
ainakaan talviaikaan esteettömiä.
Nostettiin myös Tapiolan palvelukeskuksen opastus ja hankala pääsy
palvelukeskukseen. Vanhusneuvoston jäsen on saanut kutsun testaamaan suojatien
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ylitystä.

8.2 Konserniesikunta/ Päivi Sutinen
Konserniesikunnan edustajaa ei ollut paikalla.
8.3 Sosiaali- ja terveystoimi/ Matti Lyytikäinen
Matti Lyytikäinen esitteli kotihoidon kehittämisohjelmaa. Ohjelmassa on 6 osiota, jotka
jakautuvat useampaan osaprojektiin. Ohjelman etenemisestä kerrotaan
vanhusneuvostolle vuoden 2018 aikana. Ohjelmassa mm. kehitetään ns. kuntouttavaa
arviointijaksoa, jonka aikana sairaalasta kotiutuva ikääntynyt voi saada tarvitessaan 1-4
kertaa vuorokaudessa kotona asumista tukevaa yksilöllistä palvelua ja kuntoutusta
kotiin. Palvelu tulee osaksi Espoon sairaalan toimintaa ja se tukee ja varmistaa
turvallista kotiutumista. Kuntouttavan arviointijakson asiakasmaksu käsitellään Sosiaalija terveyslautakunnan kokouksessa 26.10.2017. Asiakasmaksu tarvitaan, koska nyt
käynnissä olevassa pienimittaisessa pilotissa on jouduttu käyttämään tilapäisen
kotihoidon asiakasmaksua, ja on todettu, että asiakasmaksu on tullut joissain
tapauksissa kohtuuttoman suureksi asiakkaalle. Vanhusten palvelut esittää
kuntouttavan arviointijakson asiakasmaksuksi 46,20 euroa viikossa. Jos asiakas on jo
säännöllisen kotihoidon asiakkaana, häneltä ei peritä erikseen kuntouttavan
arviointijakson asiakasmaksua.
Päätös: vanhusneuvosto puoltaa vanhusten palvelujen johtajan esitystä kuntouttavan
arviointijakson asiakasmaksusta.
8.4 Sivistystoimi/ Barbro Högström
Sivistystoimen edustajaa ei ollut paikalla.

9. Muut asiat
9.1 Kutsu vanhusneuvostolle TIMMI -kurssiohjelmiston testaukseen
Liikuntatoimen kurssi-ilmoittautumisten ohjelmatoimittaja Timmi Software Oy on saanut
palautetta järjestelmän käytön haasteista ja haluaa parantaa sen käytettävyyttä. Timmi
Software Oy on pyytänyt Espoon vanhusneuvoston jäseniä testaamaan järjestelmää.
Testin aikana Timmi Software Oy:n henkilö kirjaa ylös hankaluutta aiheuttavat kohdat ja
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asiat. Testin päätyttyä tehdään vielä mahdollisesti loppuhaastattelu tilanteesta. Timmi
Software Oy:n tuotekehitys tekee testin perusteella korjaukset ohjelmistoon ja
mahdollisesti testataan vielä pienemmällä ryhmällä onko ohjelmisto helpompi käyttää
korjausten jälkeen.
Testiryhmään ilmoittautuivat: Helena Allahwerdi, Kaija Viitakoski, Gustav Båsk, Katri
Rannisto, Hannu Viitanen, Pentti Walkama ja Matti Passinen.
9.2 Palaute Sykettä Syksyyn -juhlasta
Juhla oli koettu erittäin onnistuneeksi. Juontajaksi voisi jatkossa harkita
teatteriammattilaisia. Olisi myös ollut hienoa, jos esityksien oheen olisi saatu kuvitusta.
Salin ulkopuolelle olisi hyvä saada enemmän istumapaikkoja ikääntyneitä henkilöitä
varten.
9.3 Espoon eläkekotisäätiön tilojen käyttö vuonna 2018 eläkeläisjärjestöjen
käyttöön
Asiaa selvitetään.
Syksyn kokoukset:
Torstai 30.11.2017 klo 12.30-15.30
Kevään kokoukset: tarkentuvat, tavoitteena saada kokoukset keskiviikkoisin klo
12.30-15.30
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.07

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

__________________

__________________

Olli Männikkö

Maria Rysti

puheenjohtaja

sihteeri

__________________

Gustav Båsk
pöytäkirjan tarkastaja
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