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ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Kutsu ja esityslista

Vanhusneuvoston kokous 3/2014
Aika:

Tiistaina 3.6.2014 klo 13.00 – 16.15

Paikka:

Valtuustotalo, TV-studio (kellarikerros)

Läsnä:

Olli Männikkö
Jarkko Rahkonen
Liisa Haverinen
Börje Eklund
Lasse Hoffman
Antero Krekola
Esko Meuronen
Juhani Kytö
Brita Pawli
Tarja Tallqvist
Ulf Johansson
Pirkko Liikanen
Anna-Liisa Lohikoski
Katri Lagerblom, sihteeri klo 13-14
Maria Rysti, sihteeri klo 14-16.15

Asiat
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.
2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
4. Edellisen kokouksen (19.2.2014) pöytäkirja ja pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tarja Tallqvist.
5. Sykettä Syksyyn –juhlan valmistelujen eteneminen
Brita Pawli kertoi juhlavalmisteluista. Sykettä syksyyn -juhla on sunnuntaina 12.10.2014.
Ohjelmaa valmistellaan juhlatoimikunnassa. Bussikuljetuksiin on tulossa uutena asian
bussiemäntä ja/ tai -isäntä. Juhlapuhuja jätetään pois tänä vuonna. Huomioidaan
Kulttuurikeskuksen 25-vuotisjuhlavuoteen ja talon historiaan, samoin Espoon teatterin 25vuotisjuhlavuotta. Huomioidaan myös Tove Jansson 100 -vuotisjuhlavuotta. Esiintyjäksi
tulossa Barbara Helsingius. / Merkitään tiedoksi.
6. Vanhuspalvelulaki
Käsittelyn pohjana oli puheenjohtajan laatima muistio ”Espoon vanhusneuvosto ja
vanhuspalvelulaki”, joka oli lähetetty liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että vanhusneuvosto
seuraa Espoon Ikääntymispoliittisen ohjelman uudistamista sekä Elinvoimaa ikääntyville -
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ohjelman etenemistä.

Ehdotettiin, että järjestetään valtuuston yhteinen keskustelu ensi syksynä
vanhusneuvoston roolista ja tehtävistä vanhuspalvelulain asioihin liittyen.
Täydennettiin ehdotusta siten, että myös kaikkien lautakuntien puheenjohtajat
kutsutaan mukaan. Ajankohdaksi ehdotettiin aikaa vanhusten viikon jälkeen.
Kannatettiin molempia ehdotuksia.
Keskusteltiin, miten vanhusneuvosto pääsee konkreettisemmin mukaan kaupungin
valintoihin, ja tulisiko vanhusneuvoston valita vuosittaisia painopistealueita. Keskusteltiin
saattohoidosta. Toivottiin, että joku työntekijä tulisi kertomaan, miten asiaa voisi kehittää.
Jarkko Rahkonen pyysi välitettäväksi EETU ry:n sivuilta Sitran järjestämien ”VAHVAT
VANHUSNEUVOSTOT, Ääni kuuluviin – osaaminen näkyväksi” - seminaarien tietoja
vanhusneuvoston jäsenille. Yhteystietolinkki lähetettiin vanhusneuvoston jäsenille.
Todettiin, että on tärkeää vaikuttaa vuoden 2015 talousarvioon ja, että vanhusneuvosto
pääsee vaikuttamaan ikääntymispoliittisen ohjelman päivitykseen ja poikkihallinnollisiin
kehitysohjelmiin.
Talousarvioon vaikuttaminen on tärkeää, mutta ei ole selvillä, miten se käytännössä
tapahtuu. Päätettiin lähettää kaupunginjohtajalle esitys, että vanhusneuvostolle taataan
mahdollisuus lausua käsitys ensi vuoden talousarviosta senioreiden osalta ennen kuin
talousarvio on lukkoonlyöty. Edellytetään vanhuspalvelulain mukaista toimintaa.
Jarkko Rahkonen ja Olli Männikkö muokkaavat julkilausuman. Sen jälkeen he lähettävät
luonnoksen kommenttikierrokselle vanhusneuvoston jäsenille.
Puheenjohtaja pyytää perusturvajohtaja Juha Metsoa seuraavaan kokoukseen
keskustelemaan vanhusneuvoston roolista ja vanhuspalvelulaista.
7. Viherlaakson muistipalvelukeskus
Maria Rysti esitteli muistipalvelukeskustoiminnan mallia ja Viherlaakson
muistipalvelukeskusta valokuvin, palveluittain sekä kertoi sen palveluideologiaa.
8. Viestintä senioriväestölle
Maria Rysti esitteli viestintäpäällikkö Outi Huidan kokoamaa aineistoa senioriviestinnästä
Espoossa.
9. Elinvoimaa ikääntyville –kehitysohjelman eteneminen, 1.9.2014 vanhusjärjestöjen
tapaaminen
Maria Rysti kehitysohjelman ohjelmapäällikkönä esitteli alustavaa ohjelmaluonnosta ja
pyysi eväitä tapaamisen sisältöön vanhusneuvostolta.
10. Syksyn kokousajankohdat
Sovittiin 10.92014 ensimmäinen kokous. Muut syksyn kokoukset varmistuvat
vanhusneuvoston vakinaisen sihteerin, Sirpa Immosen, kautta. Tampereen
vanhusneuvosto on kiinnostunut tapaamaan Espoon vanhusneuvoston 10.12.2014.
11. Muut asiat
Magneettivyö-asia, luettiin Tarja Tallqvistin esitys magneettivöiden käytön selvittämisestä
sairaalaosastoilla ja hoivakodeissa. Päätettiin, että kutsutaan vanhusneuvoston
kokoukseen henkilö, joka tietää asiasta. Päätettiin, että pyydetään vanhusten palvelujen
johtajan kautta selvitys siitä, missä magneettivöitä käytetään ja kuinka paljon.
Vanhusneuvosto pyytää, että magneettivöiden käyttöön kiinnitetään erityistä huomioita,
koska vanhusneuvoston mielestä magneettivöiden käyttö on epäinhimillistä.
Rakennetaan kaikille –työryhmän täydennys. Ehdotettiin ja kannatettiin ehdotusta, valittiin
Juhani Kyrö rakennetaan kaikille –työryhmään.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15
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Vanhusneuvoston seuraavat kokoukset ja tapahtumat

Aika ja tapahtuma
10.9.2014 klo 13-16
kokous
10.12.2014 (alustava) Tampereen
vanhusneuvoston vierailu
Espooseen

Erikseen sovitut osallistujat

Paikka

