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ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 4/2013
Aika:

03.10.2013 klo 13.00 - 16

Paikka:

Palvelukoti Mäntyranta, Jääskentie 22, 02140 ESPOO (Laajalahti)
Tutustuminen palvelukotiin klo 12.30 -13.00 toiminnanjohtaja Eija Huovisen johdolla.

Läsnä:

Olli Männikkö
Tarja Tallqvist
Leevi Väisänen
Marjaterttu Einiö
Antero Krekola
Liisa Haverinen
Riitta Lahikainen
Esko Meuronen
Börje Eklund
Kalevi Heinilä
Lasse Hoffman
Jarkko Rahkonen
Ulf Johansson
Maria Rysti, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10.
2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys lisättynä muut asiat -kohtaan Jarkko Rahkosen, Ulf Johanssonin,
Tarja Tallqvistin ja sihteerin esittämillä asioilla.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja ja pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esko Meuronen. Todettiin pöytäkirjantarkastusmenettely:
vanhusneuvoston tekninen sihteeri Iiris Jaakkola lähettää puheenjohtajalle ja
pöytäkirjantarkastajalle pöytäkirjan sähköisesti hyväksyttäväksi. Tämän hyväksynnän
jälkeen voidaan pöytäkirja siirtää vanhusneuvoston internet-sivuille. Pöytäkirjan
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allekirjoitus tapahtuu seuraavassa kokouksessa.
5. Sykettä Syksyyn -juhlan valmistelun tilanne
Puheenjohtaja totesi juhlan ajankohdan, joka on sunnuntai 13.10.2013 ja ohjelman
aikataulun. Juhlapuhuja on HS:n vs. päätoimittaja Riikka Venäläinen. Tarkistetaan, ettei
vaatenaulakkomaksua pyydetä yleisöltä, vaan vanhusneuvosto maksaa
vaatenaulakkomaksut. Börje Eklund kertoi, että ajomestari ja kuskit ajavat sovitut reitit
etukäteen. Juontajana on Joachim Thibblin, tuleva Espoon kaupunginteatterin johtaja.
6. Vanhusneuvoston järjestöaloitteet, valmistelun tilanne
Jaettiin sosiaali- ja terveystoimen vastaukset aloitteisiin. Merkittiin saadut vastaukset
tiedoksi. Puheenjohtaja esitti, että vanhusneuvoston jäsenet perehtyvät vastauksiin ja
asiaan palataan seuraavassa kokouksessa, jossa päätetään, mitä toimenpiteitä vastaukset
edellyttävät vanhusneuvostolta. Esitystä kannatettiin.
7. PKS -vanhusneuvostojen tapaaminen Kauniaisissa 7.10.2013
Kokouksessa Espoon vanhusneuvostoa edustavat: pj. Olli Männikkö, vpj. Tarja Tallqvist,
Juhani Kytö, Jarkko Rahkonen, Lasse Hoffman ja sihteeri.
8. Ajankohtaista Elinvoimaa ikääntyville - kehitysohjelmasta
Maria Rysti kertoi kehitysohjelman etenemisestä ja esitteli alustavia toimenpiteitä ja
projekteja vuodelle 2014. Vanhusneuvosto keskusteli vilkkaasti toimenpiteistä ja
projekteista, jotka koettiin hyviksi ja tarpeellisiksi. Vanhusneuvosto toivoo järjestöjen
mukaan ottoa toimeenpanoon ja seurantaan sekä tietoa resurssoinnista ja
vastuutuksista. Merkittiin tiedoksi varapuheenjohtaja Tarja Tallqvistin esitys, että
kotihoidon työntekijöille pitäisi saada parkkilupa, jolla voi pysäköidä auton luvallisesti
lähelle asiakkaan kotia. Puheenjohtaja painotti, että seniorineuvonnan puhelinnumeron
tulisi olla mahdollisimman hyvin tiedossa.
9. Muut asiat
Ulf Johansson kertoi kaupunginhallituksen konsernijaostossa käsittelyssä olleesta HSL:n
tariffiuudistuksesta ja vanhusneuvoston siihen liittyneestä lausunnosta. Vanhusneuvoston
lausunto, jossa esitettiin alennettuja matkalippuja ruuhka-ajan ulkopuolella julkista
liikennettä käyttäville senioreille, ei mennyt läpi taloudellisen tilanteen vuoksi, vaikka
perusteluina oli se, että bussit kulkevat joka tapauksessa. Jarkko Rahkonen esitti, ettei
vanhusneuvosto tyydy edellä mainittuun ratkaisuun, vaan sen tulisi tehdä uusi esitys
kaupunginhallitukselle ja valtuustoryhmille. Esitystä kannatettiin, todettiin myös, että
Tukholmassa on käytössä senioreiden alennuslippu ruuhka-ajan ulkopuolella ja mm.
Budapestissa maksuton liikkuminen senioreille. Todettiin, että liikkuminen on yksi edellytys
osallistumiselle ja vanhusneuvoston käsityksen mukaan mahdollisuus osallistua ja liikkua
voi vähentää yksinäisyyttä ja lisätä hyvinvointia. Pitkällä tähtäimellä senioreiden lisääntynyt
hyvinvointi puolestaan voi vähentää palvelujen tarvetta ja sitä kautta saataisiin säästöjä.
Päätettiin uudistaa ehdotus, ja lisätään ehdotukseen vanhusneuvoston käsitys siitä, että
HSL:n tulot lisääntyisivät sen sijaan, että kulut lisääntyisivät. Päätettiin lähettää uusittu
ehdotus myös HSL:n hallitukselle. Ehdotettiin myös, että viestintä laatii tiedotteen
lehdistölle.
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Tarja Tallqvist kertoi tiedoksi laatineensa valtuustoaloitteen järjestöavustuksista.
Äänestyksen jälkeen aloite ei edistynyt valtuustossa. Keskustelussa todettiin, että asialla
saattaa olla mahdollisuus edetä vielä budjettineuvotteluissa.
Vammaispoliittisen ohjelman vauhdittaminen -tilaisuuteen 25.10.2013 osallistuu
vanhusneuvoston edustajana varapuheenjohtaja Tarja Tallqvist.
Vanhustyön keskusliiton järjestämään Etelä-Suomen aluefoorumiin Kouvolaan 29.10.2013
osallistuu Jarkko Rahkonen.
Lappeenrannan vanhusneuvoston vierailu Espooseen 26.9.2013
Maria Rysti ja Jarkko Rahkonen kertoivat vierailusta, joka oli kaikin puolin oikein
myönteinen tilaisuus.
Sovittiin, että puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat vanhusneuvoston tiettyjen
lautakuntien toimintaa seuraavia edustajiaan varten mandaatti-ilmoituksen kyseisille
lautakunnille.
Riitta Lahikainen kertoi kuullensa, että on suunnitelmia yhdistää jollain tavalla
työväenopiston toiminta Omnian kanssa. Selvitetään asiaa seuraavaan kokoukseen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.
3.12.2013

klo 13-16, paikka varmistuu myöhemmin

Olli Männikkö

Maria Rysti

puheenjohtaja

sihteeri

Esko Meuronen
pöytäkirjantarkastaja

