ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 9/2020
Aika:
Paikka:

4.11.2020 klo 12.30-15.30
Teams -etäkokous

Läsnä:
Puheenjohtaja
Olli Männikkö
Jäsenet
Marja-Liisa Lahtinen

(noin 10 min puheenjohtajana asian 5 aikana, kun Olli Männikön
yhteys katkesi)

Gustav Båsk
Kerttu Perttilä
Kalevi Kivistö
Matti Passinen
Katri Rannisto
Hannu Viitanen
Anu Helle
Lasse Hoffman
Riitta Lahikainen
Pentti Walkama
Asiantuntijajäsenet
Susanna Tommila
Matti Lyytikäinen
Kari Sirviö
Sirkku Wallin

saapui 12.55 (asian 5 aikana)

saapui 13.40 (asian 8 aikana)
saapui 12.50 (asian 5 aikana)

Kh:n edustaja
Maria Guzenina
Sihteeri
Maria Rysti
Muut:
Sarianna Visuri asia 10
Timo Järvensivu asia 12
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30
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2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Valittiin Matti Passinen pöytäkirjantarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi.
5. Palaute PKS -vanhusneuvostojen yhteistapaamisesta 20.10.2020 ja Helsingin
vanhusneuvoston asia HSL:lle matkakorttien maksuttomasta lataamisesta
PKS -vanhusneuvostojen yhteiskokouksessa kuultiin, että Helsingin vanhusneuvosto
päätti kokouksessaan 14.10.2020 yhtyä Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n
esitykseen matkakorttien lataamisesta kirjastoissa. Vanhusneuvosto päätti myös
esittää muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien vanhusneuvostoille, että nämä
tekisivät samanlaisen aloitteen kaupunkiensa kirjastoille. Matkakorttien lataaminen tuli
maksulliseksi muualla kuin HSL:n pisteissä ja automaateilla ja joissain jäsenkuntien
omissa palvelupisteissä. Automaatteja tai palvelupisteitä ei ole tasaisesti alueilla. Asia
koskettaa koko PKS:a.
Esitystä ei ole vielä lähetetty tiedoksi HSL:lle. Helsingin vanhusneuvosto tiedustelee,
haluavatko muut PKS -vanhusneuvostot osallistua esitykseen. PKS vanhusneuvostojen yhteiskokouksessa päätetiin, että Espoon, Kauniaisten ja
Vantaan vanhusneuvostot käsittelevät asiaa kokouksissaan.
Käsittelystä:
Kysymys: Onko Espoossa tarvetta lisätä kirjastoihin maksuttomia latauspisteitä?
Espoossa on jo joissain kirjastoissa asiointipisteitä.
Kommentti: Olisi tärkeää, että myös pieniä kirjastoja tuetaan, ja niihin saadaan
asiointipisteet. Olisi hyvä, että vanhusneuvosto tukee sitä, että kirjastojen yhteydessä
olisi asiointipisteet.
Budjettineuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Asiointipisteitä on suunniteltu
lakkautettavaksi joiltakin alueilta.
Kommentteja: kannatetaan yhtymistä Helsingin vanhusneuvoston esitykseen sekä
sitä, että Espoossa edistetään asiointipisteiden saamista kirjastoihin.
Päätös: Merkittiin palaute tiedoksi ja päätettiin yhtyä Helsingin kannattamaan
esitykseen. Myös Espoossa on ilmennyt tarvetta yhdistää asiointipisteitä ja kirjastoja
samoihin tiloihin. Tämä päätös lähetetään tiedoksi sekä Helsingin vanhusneuvostolle
että Espoon kaupunginhallitukselle.
6. HSL:n päätös seniorien lippujen hinnoista joukkoliikenteessä
HSL:n hallitus päätti 27.10.2020 kokouksessaan, että kausiliput kallistuvat kolmella
2

eurolla ensi vuoden alusta, kertalippujen hinta säilyy ennallaan ja 70+-vuotiaiden
kertalipun alennusoikeus klo 9-14 poistuu ja tilalle tulee heille kausilippuihin 45 %
alennus.
Vanhusneuvostolle tuli yllätyksenä, että 70+ kertalipun alennus poistuu ja tilalle tulee
70 + kausilippuun sama alennus kuin opiskelijoilla (45%). Espoon vanhusneuvosto
teki yhdessä PKS -vn kanssa lyhyellä varoitusajalla esityksen HSL:lle. Esitys ei
kuitenkaan vaikuttanut HSL:n päätökseen, josta äänestettiin. On hyvä, että
kausilippuun saadaan aikarajaton alennus, mutta alennus tulisi saada myös
kertalippuun. Kokouksen jälkeen on tullut vanhusneuvoston jäsenen kautta ehdotus
lähettää HSL:lle kannanotto, että alennus jäisi myös kertalippuun. Vanhusneuvosto
kävi keskustelun, tyytyykö se HSL:n päätökseen vai pyydetäänkö muita PKS vanhusneuvostoja mukaan kirjelmään HSL:lle. Espoon vanhusneuvoston
puheenjohtaja on soittanut Vantaan vanhusneuvoston puheenjohtaja, joka kertoi, että
Vantaa on mukana, jos lähetetään kirjelmä. Jos päädytään kirjelmään, ollaan
yhteydessä muihin PKS -vanhusneuvostoihin.
Käsittelystä:
Kommentti: Menettelytapaehdotus on hyvä ja perusteltu. Kannattaisi korostaa, että
vanhuksista vain pieni osa liikkuu niin säännöllisesti, että heidän kannattaisi ostaa
kausilippu, siksi kertalipussakin tulisi olla alennus
Kommentti: Kannatetaan, että ollaan yhteydessä muihin PKS -vanhusneuvostoihin.
On laskettu, että pitäisi tehdä noin 20 matkaa/kk että kannattaa hankkia kausilippu.
Lisäksi korona-aikana on suositus, että vanhukset eivät liikkuisi turhaan julkisissa
kulkuvälineissä.
Kommentti: Hyvä ehdotus, kannatetaan, yhteisvoimin saadaan asioita aikaiseksi.
Vanhuksilta ei saa ottaa etuuksia pois. Korona-ajan suosituksien mukaan tulisi välttää
julkisia liikennevälineitä, siksikin on kummallista, että alennus tulee kausilippuun eikä
kertalippuun, tässä ei ole korostettu vanhusten hyvinvointia.
Kommentti: kannatetaan ehdotusta, joukkovoima tuottaa tulosta.
Kommentti: Kannatetaan lämpimästi. Ihan kuin HSL:n hallituksessa ei olisi
ymmärretty, mitä vanhusneuvostot toivoivat.
Kommentti: C- vyöhykkeellä asuvia palvelee vain alennettu kertalippu.
Päätös: Merkitään HSL:n päätös ja käyty keskustelu ja käyty keskustelu tiedoksi.
Puheenjohtaja laatii kirjelmän/kannanottoehdotuksen (+70 kertalipun alennus ilman
aikarajoitusta) kommenteille vanhusneuvoston jäsenille. Ollaan yhteydessä PKS
muiden vanhusneuvostojen kanssa, lähtevätkö ne mukaan.
7. Palaute valtakunnallisesta vanhusneuvostopäivästä
Vanhusneuvosto kävi keskustelun valtakunnallisesta vanhusneuvostopäivästä.
Käsittelystä:
Kommentti: oli hyvä päivä ja hyviä tietoiskuja, mm. uusi laatusuositus ja Espoon
vanhusneuvoston puheenjohtajan hyvä puheenvuoro.
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Päätös: merkittiin palaute tiedoksi.
8. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön
näkökulmasta
8. 1 Konserniesikunta/ Kari Sirviö
Kulkukeskuksen toiminnan aloitus on siirtynyt ajoneuvojen selvittelyn takia.
Ajoneuvoja on tarjottu noin 1600 kpl. Aloitus menee tammikuulle 2021.
Kirkkonummella on käyty keskustelua, että Kirkkonummi saattaa irtautua
kulkukeskuksesta. Luultavasti väärää tietoa on ollut liikkeellä. Espoolla on
markkinaoikeustapaus meneillään. Nyt on väliaikainen sopimus operaattorin
kanssa. Tämä on lainmukaista. Alkuperäistä sopimusta ei saa laittaa uhkasakon
uhalla voimaan.
Käsittelystä:
Kysymys: jatkuuko Lähitaksin vanha sopimus vuodenvaihteeseen?
Vastaus: Kyllä näin on. Ilmoitetaan, kunnes uusi toiminta alkaa.
Päätös: merkittiin tiedoksi esitys.
8.2 Tekninen ja ympäristötoimi/ Sirkku Wallin
Virastotalo 2 purkutöihin liittyvät valmistelut ovat käynnistyneet ja uudet kulkureitit
ovat käytössä. Espoon keskuksen palvelukeskukseen kulku on muuttunut
pohjoissuunnasta päin. Sirkku Wallinille voi lähettää palautetta kulkemisesta ja
reiteistä.
Puheenjohtaja on selvittänyt kotihoidon pysäköintiasiaa. Tekninen toimi on
vastannut, mutta asia ei ole edennyt. Kotihoidon työntekijät voisivat
pysäköintitunnuksellaan pysäköimään vapaammin julkisilla alueilla. Miten kunta on
päättänyt ohjeistaa asiasta, siitä ei ole tietoa vielä. Sirkku Wallin selvittää ja palaa
asiaan. Vanhusneuvosto on huolestunut siitä, ettei asiaa ole pantu käytäntöön.
Sirkku Wallin on yhteydessä Olli Isotaloon.
Päätös: merkittiin tiedoksi esitys ja käyty keskustelu.
8.3 Sosiaali- ja terveystoimi/ Matti Lyytikäinen
Budjettineuvotteluja käydään parasta-aikaa. Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma
alkaa näkyä enemmän ensi vuoden jälkeen. Kotihoidon pysäköintiasiassa ei olla
vielä edetty käytäntöön asti. Asiaa edistetään.
Päätös: merkittiin tiedoksi esitys
9. Vanhusneuvostolta pyydettävät lausunnot sosiaali- ja terveyslautakunnan
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kokoukseen
Matti Lyytikäinen esitteli kotihoidon myöntämisen perusteita. Asia on menossa
marraskuun lautakuntaan (25.11.2020.). Varsinainen esitys on vielä valmistelussa,
vanhusneuvoston sihteeri toimittaa sen vanhusneuvoston jäsenille todennäköisesti
ensi viikolla. Kyseessä on kotihoidonkotihoidon myöntämisen perustelujen
tarkentaminen. Tavoitteena on, että palvelu jakautuvat oikeudenmukaisesti palveluja
tarvitseville. Palvelutarpeiden muutosta tulee arvioida säännöllisesti, ja muuttaa
palveluja tarpeen mukaan. Otetaan huomioon asuminen ja asiakkaan verkosto.
Käsittelystä:
Kysymys: Puhutaan RAI -mittaristosta. Minkälainen ihminen saa kriteereillä
kotihoitoa?
Vastaus: Palvelujen myöntäminen lähtee siitä, jos henkilö ei itsenäisesti pärjää ja
tarvitsee apua kodin hoitamiseen. Jos ei pysty huolehtimaan henkilökohtaisesta
hygieniastaan tai ei pysty itse huolehtimaan lääkehoidostaan. Rima ei ole kovin
korkealla, palvelujen piiriin pääsee, jos tarve on olemassa.
Kysymys: Miten Espoo tukee pitkäaikaisia koronasairaita? Koronatauti saattaa
kestää viikkoja. Miten sairaat saavat tukea riittävästi?
Vastaus: Varmasti nämä potilaat ohjautuvat normaalilla tavalla perus- tai
erikoissairaanhoidosta. Tämä asia ei ole noussut keskusteluun ongelmana
Suomessa. Sairaalahoidossa olleet potilaat ovat todennäköisesti seurannassa.
Päätös: merkittiin esitys tiedoksi.
10. Uusi julkaisujärjestelmä tulossa, mahdollisesti vanhusneuvoston jäseniä
testaamaan sitä
Viestintäpäällikkö Sarianna Visuri esitteli asiaa. Espoo.fi -sivut uudistuvat.
Kokeiluversio on käytössä tammikuussa 2021. Siitä toivotaan palautetta. Viestinnän
laatua on tavoitteena parantaa, kontrastit erottuvat paremmin ja saavutettavuus
paranee. Kieliversiot: suomi, ruotsi ja englanti. Kaikki Espoon palvelut löytyvät
uudistuksen jälkeen samasta julkaisujärjestelmästä (espoo.fi). Tällä hetkellä esim.
kulttuurin palveluja on muualla. Tavoitteena on myös saada espoo.fi -sivuista
helpompia käyttää. Uudet sivut eivät ole organisaatiorakenteen mukaisia, vaan
sivuilla edetään asiahaulla.
Käsittelystä:
Kysymys: ei kai teksti ole noin pientä kuin esityksessä? Tavoitteet kuulostavat
hyvältä.
Vastaus: Prototyypissä teksti näyttää pienemmältä kuin todellisuudessa.
Prototyypissä sanat eivät vielä ole välttämättä kohdallaan. Samat sivut näkyvät myös
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kännykässä.
Kommentti: Hyvä, että hakutoiminto uudistuu. Nykyinen on hankala. Nykyisessä
sivustossa on yläpalkissa ”seniorit”, senioripalvelu olisi hyvä löytyä jatkossakin.
Kysymys: mistä tietotekniikkaa käyttämättömät henkilöt löytävät tietoa?
Vastaus: Paperinen yleisesite tulee olemaan jatkossakin käytettävissä.
Kommentti: Suunta on hyvä, nykyinen espoo.fi -sivusto on sekava. Valikkohierakia
on senioreille joskus hankala, ja sen laatu on tärkeää. Olisi hyvä, jos etsittävä asia
löytyy nopeasti ilman pitkiä polkuja. Hannu Viitanen ja Marja-Liisa Lahtinen
ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi testaajiksi.
Vastaus: Haku on tosiaan tyrkyllä monessa paikassa, omilla sanoilla löytää nopeiten.
Ongelmana on keksiä oikeita sanoja, joilla ihmiset hakevat asioita. Jos
vanhusneuvostolla on mielessä yleisesti käytettyjä sanoja, niitä voi lähettää Sarianna
Visurille.
Kommentti: kosketusnäytöllä toimivat sivut olisivat hyvät.
Vastaus: tämä on huomioitu.
Kysymys: onko jo ollut käytössä joku maallikkoraati?
Vastaus: on haastateltu kuntalaisia kahteen kertaan.
Kysymys: osallisuus, miten varmistetaan?
Vastaus: on tulossa ohjausta mahdollisuuksiin osallistua kehittämiseen, tulossa on
vaikuta ja osallistu -osio.
Kommentti: kieliversioita voisivat testata myös ruotsinkieliset seniorit, Gustav Båsk
ilmoittautui vapaaehtoiseksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi esitys. Kokeilemaan pääsee alkuvuodesta. Asiaan
palataan alkuvuodesta.
11. Vanhusneuvoston jäsenen ehdotus
Kerttu Perttilä ehdottaa, että vanhusneuvosto tutustuu kansalliseen ikäohjelmaan
2030 ja uuteen laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi 2020-2030. Tämä jälkeen käytäisiin keskustelu, mihin ja miten
vanhusneuvosto haluaisi panostaa seuraavien parin vuoden aikana. Tämä toimisi
samalla lähetekeskusteluna mahdollisen maakuntahallinnon aikakaudelle.
Keskustellaan myös, voitaisiinko myös Espoossa aktivoida Ikä- ja muistiystävällinen
kunta -teemaa, vaikkapa yhteistyössä Helsingin ja Vantaan kanssa. Olisiko hyvä
nostaa näistä teemoja, joita vanhusneuvosto lähtee seuraamaan tarkemmin
päätöksenteossa.
Käsittelystä:
Kysymys: Onko näitä asiakirjoja esitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa tai
valtuustossa? Millä tavalla nämä vaikuttavat toiminta- ja taloussuunnitelman ja
strategian teossa? Entä miten edetään ikäkyvykäs Suomi -asian edistämisessä?
Vastaus: mitä enemmän vanhusneuvosto tekee kannanottojaan ja viestii niistä
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ryhmien jäsenille, sitä paremmin ne tulevat huomioiduiksi. Etenkin
budjettineuvottelujen aikana on hyvä muistuttaa ohjelmista ja vastaavista. Espoon
vanhusneuvosto on tehnytkin jo hyvää työtä, silti muistuttaminen tärkeistä asioista on
hyväksi.
Kommentti: Tässä on kaksi isoa asiaa, nämä vaativat kunnon käsittelyn. Nämä pitää
valmistella kumpikin omana asianaan vanhusneuvostolle ja arvioida, mitä asia
tarkoittaa vanhusneuvoston kannalta ja mitä vanhusneuvoston pitää tehdä asian
eteen. Nämä pitää valmistella ja esitellä hyvin vanhusneuvostolle. Sen jälkeen
käydään keskustelu ja tehdään päätös, mitä vanhusneuvoston tulee tehdä.
Kommentti: Laatusuositus on hankala lukea koneelta (50-100s). Olisi hyvä saada
vanhusneuvoston jäsenille se paperisena, jotta siihen voi tutustua. Kannatetaan, että
käydään läpi.
Kommentti: Halutaan materiaali kirjallisena. Voidaanko kutsua asiantuntija
ministeriöstä vanhusneuvoston kokoukseen? Perusteellinen informaatio olisi hyvä
saada. WHO:n ikäystävällinen kunta -verkostoon liittyminen, tästä on tehty aloite n.
puoli vuotta sitten, missä mennään?
Kommentti: Iso asia, vaatii ehkä oman tilaisuuden – kansallinen ikäohjelma. Ikä ja
muistiystävällinen kunta voisi olla yhteistyössä PKS -vanhusneuvostojen kanssa?
Sote -uudistuksen tultua tosin kuulutaan eri hyvinvointialueisiin. Verkostojen
luominen, miten?
Kommentti: laatusuosituksen ja kansallisen ikäohjelman käsittely yhdessä: joko
THL:n tai STM:n edustaja esittelemään.
Kommentti: kannatetaan kirjallisia kappaleita, olisi hyvä saada keskeisiä
dokumentteja vanhusneuvoton jäsenille.
Vastaus: Voidaan hankkia dokumentteja vanhusneuvoston jäsenille. WHOverkostoon liittyminen on todennäköisesti kaupunginhallituksen asia. Verkossa pitää
myös toimia.
Päätös: merkittiin ehdotus ja käyty keskustelu tiedoksi. Järjestetään tilaisuus, jossa
käsitellään esitellään kansallinen ikäohjelma ja laatusuositus, ikäohjelma paperisena
12. Täyttä elämää -ohjelman arviointiraportti ja päivityksen käynnistäminen
KTT Timo Järvensivu esitteli arviointia.
Arviointia kerättiin elo-syyskuussa 2020. Raportti valmistui pari viikkoa sitten.
Tavoitteena oli arvioida Täyttä elämää -ohjelmaa. Arviointi tehtiin haastattelujen ja
kyselyn perusteella. Haastatellut (13) olivat vanhusneuvoston jäseniä, päättäjiä,
johtoa ja työntekijöitä. Kysely oli avoin kaikille (35 vastaajaa). Kolmea teemaa
tarkasteltiin: ohjelman tehtävät ja niissä onnistuminen, toimijat, miten yhteistyö on
toiminut ja tuleva ohjelma kausi, millaista sisältöä, miten pitäisi valmistella.
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Tiivisti: ohjelmaan ollaan perustyytyväisiä, mutta aika harvalla on kokonaiskuva
ohjelmasta. Useimmat hallitsevat oman toiminta-alansa osuuden. Miten tukevassa
ohjelmassa kokonaisuus pysyisi? Yksi tavoite on ollut vahvistaa myönteistä asennetta
ikääntyneisiin. Suurin osa näkee, että ohjelma on edistänyt myönteistä asennetta.
Selkeitä palvelulupauksia toivotaan. Palveluasenne on parantunut, mutta sitä voisi
vielä parantaa. Palautekanavien kehittäminen, saako yhteydenottaja tietää, onko
hänen asialleen tapahtunut jotain. Ikääntyneiden näkökulma ja osallisuus näyttävät
vahvistuneet, silti on parannettavaa. Viestintä koetaan pääosin hyväksi, mutta se ei
ole kovin kohdennettua. Viestintä ohjelmasta päättäjille: mikä ohjelma on, johtajille:
miten näkyy strategiassa, työntekijöille; toimenpiteitä ja kuntalaisille: tätä meille
luvataan ja näin voin osallistua. Strategiatyöhön voisi ottaa lisää järjestöjä, ja myös
yksityisiä toimijoita voisi ottaa strategiatyöhön. Ohjelmaa voi seurata, mutta tuottaako
seuranta konkreettista muutosta? Vanhusneuvoston ja vanhusten palvelujen
toimintaan ollaan tyytyväisiä, mutta miten muut saadaan vahvemmin mukaan, miten
tämä olisi paremmin koko kaupungin ohjelma? Uutta ohjelmaa ei kannata aloittaa
tyhjästä, vaan hyödyntää tätä hyvää ohjelmaa ja päivittää se. Voisi edistää, jos
ohjelmassa olisi yhdessä tehtyjä skenaarioita. Jatkossakin mukaan eri ryhmiä ja
toimijoita, mietittävä millä tavalla. Haastattelemalla, kyselyt, tilaisuudet,
palvelumuotoilijat, Espoolla on paljon ohjelmia, ovatko Espoon tarina ja IPO jääneet
irrallisiksi, voisiko niitä kytkeä paremmin yhteen valmisteluvaiheessa. Sote -uudistus
tuottaa epävarmuutta. Nyt on hyödyllistä tehdä Espoon oma ohjelma, jolla voidaan
vahvemmin olla mukana maakuntatason keskusteluissa. Ohjelmatyössä voidaan
valmistautua myös sote -uudistukseen.
Käsittelystä:
Kysymys: Mikä yllätti vai yllättikö mikään? Toimiko ohjelmajohtaminen? Tukeeko
ohjelma poikkihallinnollisuutta?
Vastaus: Ei isoa yllätystä, pienet asiat kyllä. Haastatteluissa avointa kyselyä, yllätti,
mistä ohjelmasta puhutaan, puhuttiin eri nimillä. On positiivista, että ikääntyneiden
asiaa tulee monissa ohjelmissa, sekin yllätti, että sote -uudistuksesta puhuttiin kovin
vähän. Ohjelma itsessään ei ole kovin tärkeä, koska se ei ole
päätöksentekodokumentti. Näin arvioituna ohjelmatyö oli hyvää. Suhteessa muihin
ohjelmiin, tähän ohjelmaan ollaan varsin tyytyväisiä. Toivottiin ohjelmajohtamista, sitä
pitäisi parantaa, Ohjelma on vahvistanut yhteistyötä, jotkut toimijat ovat hyvin
konkreettisella tasolla kohdanneet toisensa.
Kommentti: Kun tutustuin ohjemaan, se tuntui perusopukselta, siinä oli kaikki
tarpeellinen tieto palvelujen kehittämisestä ja erinomaiset perustiedot espoolaisista
senioreista. On hyvä ottaa kaikki senioreihin liittyvät ohjelmat yhteen. Täyttä elämää
ohjelmassa on hyvin kiteytetty monta konkreettista asiaa. Niistä on saanut paljon
varmuutta siitä, miten asioita ollaan järjestämässä. Hyvä, että ohjelma säilyy
Vastaus: Täyttä elämää on hyvä ohjelma. Siinä on selkeät ja hyvät tavoitteet ja
kokonaisuus on hyvä. Miten asiat saadaan edistettyä, toimeksi vaan!
Kommentti: helppo yhtyä kommentteihin, myös hyvä tiivistelmä.
Kysymys: tarvitaan yhteistä strategia- ja skenaariotyöskentelyä pitkällä aikajänteellä
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(50v), vaikea tosin ennustaa, mitä on 50 v päästä.
Vastaus: pitkän ajan tarkastelu liittyy etenkin asumiseen ja asuinalueisiin.
Kommentti: 10-20 vuoden arviointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä olisi
paikallaan. Ohjelmatyössä tärkeää ei ole se, että ihmiset muistavat, missä ohjelmassa
joku edistetty asia on ollut, pääasia, että asia on edistynyt.
Kommentti: esim. Puolarmetsän sairaala-alueen kaavoittaminen asumiseen.
Kommentti: Täyttä elämää tehdessä järjestettiin seminaari (Finnsin seminaari), jonka
tarkoitus oli saada ohjelma koko kaupungin ohjelmaksi. Espoossa on useita ohjelmia,
Täyttä elämää -linkitys tulisi saada vahvemmin kaupunkistrategiaan. Miten näitä
lakisääteisiä ohjelmia saataisiin lähemmäksi toisiaan? On tärkeää osallistaa
vanhusneuvostoa ja senioreita, mutta myös kaupungin johtoa ja päättäjiä.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte)kertomus päivitetään myös.
Kiitettiin arviointiraportista ja esityksestä.
Päätös: merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.
13. Muut asiat:
13.1. Putkiremontin ajan asuminen
Kysyttiin, järjestääkö kaupunki putkiremontin ajan asumista.
Kaupunki tekee yhteistyötä Suomen Asumisen Apu -yrityksen ja ry:n kanssa. Sieltä
saa neuvontaa maksutta ja kaikenlaista muutto- ja asunnonhakupalvelua maksua
vastaan. Asiasta voisi informoida enemmän, esimerkiksi Elinvoimaa ikääntyneille liitteessä ja seuraavassa järjestökirjeessä.
Asumispäällikkö Anne Savolaiselta selvitetään voisi asiaa.
Putkiremonttievakkoja on tiettävästi asunut mm. motelleissa.
13.2 Vanhusneuvoston rooli soten jälkeen?
Tämä asia siirtyy seuraavaan kokoukseen.
Tiedoksi:
Syksyn 2020 vanhusneuvoston kokoukset:
Keskiviikkoisin klo 12.30-15.30
9.12.2020
Kevään 2021 vanhusneuvoston kokoukset ja järjestötapaaminen
Kevään 2021 vanhusneuvoston kokoukset (keskiviikkoisin 12.30-15.30, paitsi 12.5 klo
12-16):
13.1.2021
10.2.2021
10.3.2021
7.4.2021
12.5.2021 lyhyt kokous klo 12-13.30 ja järjestötapaaminen 13.30-16
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14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

__________________
Olli Männikkö
puheenjohtaja

__________________
Maria Rysti
sihteeri

__________________
Matti Passinen
pöytäkirjan tarkastaja
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