ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 2/2020
Aika:
Paikka:

12.2.2020 klo 12.32-15.30
Valtuustotalo, TV -studio (kellarikrs.)

Kutsutut:
Puheenjohtaja
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Marja-Liisa Lahtinen (ei myöskään varajäsen)
Gustav Båsk
Kerttu Perttilä
Kalevi Kivistö
Antero Krekola
Matti Passinen
Katri Rannisto
Hannu Viitanen (ei myöskään varajäsen)
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Nina Linden
Lasse Hoffman
Riitta Lahikainen
Pentti Walkama
Asiantuntijajäsenet
Susanna Tommila
Ida Stolt-Haglund
Matti Lyytikäinen
Kari Sirviö
Sirkku Wallin

poistui klo 14.25 (asian 6 jälkeen)
poistui klo 14.25 (asian 6 jälkeen)

Kh:n edustaja
Maria Guzenina
Sihteeri
Maria Rysti
Muut:
Milla Koski, Laura Annila, Elina Kvist, Heli Sutinen ja Suvi Virtanen (asiat 1-5)
Miikka Hakari (asia 7)
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.32.
2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys. Kokouksen aikana puheenjohtaja esitti, että esityslistan
kohdat 8.2 ja 12.4 käsitellään kohdassa 6.)
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi Lasse Hoffman.
5. Ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen: etsivän vanhustyön, SenioriVamos -toiminnan ja matalan kynnyksen Porinaporukka -toiminnan esittely
Porinaporukka -toiminta
Milla Koski ja Laura Annila esittelivät toimintaa. Hanke on käynnistynyt hyvin. Vuoden
aikana on käynnistynyt neljä ryhmää, joihin on avoin pääsy. Toimintaa ei tarvitse
ilmoittautua erikseen. Ryhmiin osallistuminen on maksutonta. Yhteensä on ollut noin
120 ryhmätapaamista vakaan vuoden aikana. Noin viidennes osallistujista on miehiä.
Hankkeessa on testattu erilaisia yhteistyömuotoja. Ryhmiä kokoontuu Espoon
Asunnot Oy:n, elä ja asu -seniorikeskuksen ja mielenterveys- ja päihdetoiminnan
tiloissa. Osallistujien kokemusten mukaan toimintaan osallistuminen on tuonut heille
arkeen rytmiä, ja on joku paikka, johon lähteä. Suurin syy lähteä porinaporukkaan on
yksinäisyys. Ryhmissä tehdään puolivuosittain palautekysely. Kyselyn mukaan 95%
vastasi, että osallistuminen ryhmään on vähentänyt yksinäisyyttä. Kaikki vastaajat
totesivat, että ryhmässä on hyvä ilmapiiri. Hanke jatkuu vielä vuoteen 2021.
Vanhusneuvoston jäsen Kerttu Perttilä ja sihteeri Maria Rysti kuuluvat
ohjausryhmään.
Käsittelystä: miten hanke on rahoitettu? Vastaus: pääasiassa STEA -rahoituksella.
Kysymys: mikä ero on ystäväpiiri -toimintaan? Vastaus: Ystäväpiiri on suljettu ryhmä
ja edellyttää myös tietynlaista sitoutumista. Kysymys: saadaanko riskiryhmiin kuuluvia
henkilöitä ryhmiin ja tehdäänkö terveysasemien kanssa yhteistyötä riskiryhmien
osalta? Mitä halutaan vanhusneuvostolta? Vastaus: Porinaporukan tavoite on
saavuttaa riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä, terveysasemien kanssa on melko vähän
yhteistyötä, mutta vanhusten palvelujen kanssa enemmän. Vanhusneuvostolta
toivotaan vinkkejä ja evästystä. Kommentti: Ystäväpiirissä ollaan keskimäärin 4
vuotta. Se edellyttää pitkäjänteisyyttä. Porinaporukat ja Ystäväpiirit voisivat ehkä
tehdä yhteistyötä. Eläkeliiton toimesta toimii Tarinatupa. Siinä on vapaaehtoinen
vetäjä. Kysymys: mikä suhde Porinaporukoilla on eläkejärjestöjen toimintaan? Mikä
on laajempi roolitus yhteiskunnassa? Vastaus: kaikkia toimijoita tarvitaan.
Porinaporukka onnistuu tavoittamaan sellaisia ihmisiä, jotka usein jäävät muun
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toiminnan ulkopuolelle. Monet ovat kuvanneet olevansa ulkopuolella perinteisestä
ryhmätoiminnasta ja osa kokee syvää yksinäisyyttä. Toiminnan elementit saattavat
olla samankaltaisia, mutta kohderyhmät erilaiset. Ryhmä kokoontuu myös viikoittain
eli melko usein, kun osa ryhmistä kokoontuu joka toinen viikko tai kerran
kuukaudessa. Kommentti: yksinäisyyden torjunta on tärkeää. Leppävaaran elä ja asu
-seniorikeskuksessa asukkaista noin 10% on ruotsinkielisiä, heidätkin tulee
huomioida. Kysymys: miten ihmiset tavoitetaan? Pelkkä netti ei riitä. Vastaus:
etsivään vanhustyöhön kuuluu jalkautuminen. Porinaporukan jäsenet ovat itse
jakaneet tietoa ryhmästä. Kommentti: hankkeen kokopäiväiset henkilöt varmistavat
enemmän kuin vapaaehtoiset. Kommentti: monenlaisia ryhmiä eri kohderyhmille
tarvitaan. On hyvä, että on hankerahaa, jotta mallia voidaan kehittää ja kokeilla.
Kommentti: kesälläkin tarvittaisiin toimintaa. Vastaus: viime kesänä oli Porinaporukan
vapamuotoista kokoontumista Leppävaaran palvelukeskuksessa. Jaettiin Elämänote ohjelmasta julkaisu.
Seniori-Vamos -toiminta
Heli Sutinen Diakonissalaitokselta ja Elina Kvist vanhusten palveluista ovat hankkeen
projektityöntekijöitä ja esittelivät toimintaa. Seniori-Vamos -toiminnassa ovat mukana
Helsinki, Espoo ja Tampere. Vantaa käynnistää toimintaa.
Seniori-Vamos kohdistuu pääasiassa erityisessä syrjäytymisvaarassa oleviin
ikääntyneisiin. Toimintaa on Espoon keskuksen ja Leppävaaran alueilla. Tämä on
viimeinen hankevuosi, nyt on menossa mallintamisen ja juurruttamisen vaihe.
Seniori-Vamos ei korvaa jo olemassa olevaa palvelua. Toiminta on hyvin yksilöllistä ja
tapahtuu useimmiten asiakkaan kotona. Asiakkaat löydetään kumppanuusverkostojen
kautta mm. kotihoidon, terveysasemien, mielenterveys- ja päihdepalvelujen kautta.
Monilla asiakkailla ei ole läheisiä, joten asiakkaiden ihmiskontaktit saattavat olla
vähissä. Toiminnassa on mukana pieni määrä vapaaehtoisia, jotka voivat jatkaa
ammattilaisten kohtaamisen jälkeen. Myös lähihoitajaopiskelijoita on ollut mukana.
Asiakkaita voidaan ohjata myös mm. Pilke -toimintaan, Porinaporukkaan ja MannaAvun piiriin. Hanke tuo asiakkaidensa ääntä kuuluviin. Seniori-Vamos on syntynyt
nuorten Vamos -toiminnasta, jossa tuetaan ja avustetaan syrjäytyneitä nuoria.
Käsittelystä: Vanhusneuvosto on erityisen huolestunut niistä, joilla ei läheisiä tai
jotka eivät pysty pitämään puoliaan. Kysymys: kuinka paljon Espoossa on tässä
kohderyhmässä ihmisiä? Vastaus: tarkkoja lukuja ei ole, mutta käsitys on, että heitä
on paljon. Palvelut eivät välttämättä kohtaa. 65 vuoden ikäraja pudottaa joitakin
henkilöitä tiettyjen palvelujen ulkopuolelle. Kysymys: onko käsitystä siitä, jos SenioriVamosta ei olisi, kuinka suuri joukko olisi jäänyt palvelujen ja tuen ulkopuolelle? 65
espoolaista asiakasta on saanut hankkeen aikana apua. Palvelu parhaimmillaan
kohdentuu hyvin syrjäytyneille ikääntyneille. Ei ole tarkkoja tietoja kohdejoukosta.
Terveysasemat ovat hyvä yhteistyökumppani, koska siellä käy paljon kuntalaisia.
Päätös: merkittiin tiedoksi esitykset. Lähetetään esitykset vanhusneuvostolle.
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6. Lausuntopyyntö vanhusneuvostolle, sosiaali- ja terveystoimen ajankohtaiset
asiat sekä ennakoivat terveystarkastukset
Vanhusneuvostolta pyydetään helmikuun sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousta
varten lausuntoa pitkäaikaishoidon valvontasuunnitelmasta. Suunnitelman sisällössä
ei ole suuria muutoksia verrattuna edelliseen. Keskeisin valvontatyyppi on edelleen
omavalvonta. Sen lisäksi tehdään kaikkiin hoivakoteihin vuosittain suunnitelmallinen ja
ennakolta ilmoittamaton valvontakäynti. Suunnitelmallisessa valvontakäynnissä on
tietty protokolla, johon hoivakodit valmistautuvat ennakolta. Ennalta ilmoittamaton
valvontakäynti keskittyy enemmän erilaiseen havainnointiin. Valvonta kohdistuu sekä
kaupungin omiin että ostopalveluhoivakoteihin. Kaikista valvontakäynneistä laaditaan
raportti. Tarvittaessa käynnistetään reaktiivinen tai tehostettu valvonta. Tarvittaessa
otetaan käyttöön sopimusten mukaiset sanktiot. Ensin annetaan kirjallinen
laatupoikkeamahuomautus. Mikäli tilanne ei parane tällä, määrätään sopimussakko.
Mikäli tilanne ei näilläkään toimilla parane, ei enää ohjata uusia asukkaita yksikköön
tai yksikköä ei suositella uusille asiakkaille. On mahdollista myös siirtää asukkaita
toiseen hoivakotiin. Viimeisin toimenpide on irtisanoa sopimus. Kaupunki tekee tiivistä
yhteistyötä Valviran, Aluehallintoviraston ja muiden kuntien kanssa. Raportit ja
reklamaatiot lähetetään tiedoksi Aluehallintovirastoon. Valvonnan toimenpiteistä ja
tuloksista raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle kolme kertaa vuodessa
osavuosikatsausten yhteydessä.
Käsittelystä: Suuri yksityinen hoivakotiyritys oli lähiaikoina saanut huomautuksen ja
joutuu laatimaan raportin. Koskee tämä Espoosta? Vastaus: Espoossakin on ollut
huomautettavaa ja tällä hetkellä tehostettua valvontaa tehdään kahdessa
hoivakodissa. Kommentti: ikävää, että näin järeillä toimenpiteillä pitää valvoa
hoivakotien toimintaa. Se ei kuulosta ollenkaan demokratialta, mutta yhteiskunta on
muuttunut niin, että tällaista valvontaa tarvitaan. Kommentti: valvonnasta olisi hyvä
saada tietoa useammin. Hoivapalvelut maksetaan verovaroilla. Valvontaa kannattaa
resurssoida hyvin. Kommentti: asiakas äänestää jaloillaan ja toisaalta on vaikea
muuttaa elämän loppuvaiheessa. Asukastyytyväisyyskyselyn laatuun pitää satsata,
esim. antaa koulutusta haastattelijoille. Kommentti: jos eläisimme kapitalismissa, ja
olisi tehty rikkeitä, niin rangaistukset olisivat kovempia. Totalitaarinenkaan järjestelmä
ei olisi hyvä. Valvonta on tärkeää. Kommentti: vanhuspalvelulaissa kerrotaan tarkasti
vastuista. Silti kukaan ei tunnu joutuneen vastuuseen, jotka laissa on määrätty.
Kysymys: uusi valinnanvapausmalli, mistä löytyvät kriteerit? Vastaus: vanhusneuvosto
on hyväksynyt kriteerit viime vuonna. Kommentti: valvontasuunnitelma vaikutti
aukottomalta ja hyvältä. Kommentti: kyseessä on hoivabisnes, jossa tavoitellaan
voittoa, Espoossa ostetaan n.80% pitkäaikaishoidosta, elä ja asu -keskukset eivät ole
edenneet. Kyseessä on iso rakennekysymys, halutaanko kehittää kaupungin omaa
palvelua, vai lisätä ostoa. Kommentti: selvitysten perusteella laatu näyttäisi olevan
samaa luokkaa yksityisissä ja kaupungin omissa yksiköissä. Kommentti:
palveluntuottajien tulee tuottaa sitä palvelua, mitä kaupunki on ostanut. Kommentti:
pitää muistaa, että yli 80% hoivakotipalvelusta on hyvää.
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Ennakoivat terveystarkastukset
Nostettiin esille mahdolliset ennakoivat terveystarkastukset esimerkiksi 65+ tai 75+ henkilöille. Asiaa sivuavaan kuntalaisaloitteeseen seniorineuvolasta vastattiin
sosiaali- ja terveystoimessa marraskuussa 2019. Vastineessa mm. todettiin:
”Olemassa olevissa palveluissa on jo useita samoja elementtejä kuin ehdotetussa
seniorineuvolassa, vaikka toimintaa ja palveluja on silti hyvä kehittää edelleen.
Kohdentamattomilla terveystarkastuksilla ei ole todettu olevan kovin merkittävää
terveyshyötyä tuottavaa vaikutusta. Tämän vuoksi Espoossa on esimerkiksi
eläkkeelle siirtymisen vaiheessa tarjolla seulontamielessä mm. terveyskirjaston
sähköinen terveystarkastus (STAR), jonka tulosten perusteella voidaan varata aika
hoitajan vastaanotolle terveysasemalle.” Vastine oli esityslistan liitteenä.
Monella taholla tehdään toimintaa liittyen ennakoivaan terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseen. Nämä toimet kohdistuvat yleensä riskiryhmiin (esimerkiksi
omaishoitajat). Kaikkia ikääntyneitä koskevista kohdentamattomista
terveystarkastuksia ei ole tutkimusnäyttöä, että niistä olisi hyötyä. Ei ole tietoa
kunnasta, missä kaikille ikääntyneille tehtäisiin terveystarkastuksia. Sen sijaan
riskiryhmille pitäisi laajentaa kohdennettuja terveystarkastuksia. Näitä ei ole
kutienkaan tämän vuoden suunnitelmissa.
Käsittelyssä: terveysasemien sairaanhoitajan vastaanotoilla on erilaisia kaavakkeita,
joita asiakkaiden pitää täyttää enne vastaanottoa. Vastaanotolla voidaan poimia
riskiryhmiin ikääntyneitä. Kommentti: kohdentamattomista tarkastuksista ei
toisiaankaan löydy tuloksia, että niistä olisi hyötyä. Tutkimusten mukaan kustannukset
nousevat aluksi, kun kohdennettuja terveystarkastuksia tehdään, mutta kustannukset
laskevat myöhemmin. Kysymys: influenssarokotuskattavuus on jäänyt toistaiseksi
matalammaksi kuin viime kaudella. Espoossa olisi hyvä huomioida Ikäystävällinen
kuntamalli ja Finger -toimintamalli.
Päätös: merkittiin esitykset ja käyty keskustelu tiedoksi. Vanhusneuvosto laatii
lausunnon valvontasuunnitelmasta. Puheenjohtaja laatii kannustuskirjoituksen
influenssarokotukseen ja tarjoaa sitä vanhusneuvoston nimissä Länsiväylä -lehteen.
Matti Lyytikäinen ja Olli Männikkö allekirjoittavat kirjoituksen.
7. Vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen
Päätös: hyväksyttiin toimintakertomus. Tarvittavat korjaukset voi ilmoittaa sihteerille.
8. Tapiolan opastus ja kulkuyhteydet
Projektipäällikkö Miikka Hakari esitteli asiaa. Tapiolassa on useita yhteistyöryhmiä
mm. liikennesuunnitteluryhmä ja opastusryhmä. Lisäksi muissa työryhmissä
pohditaan työmaajärjestelyjä ja viestintää. Bussiterminaaliin tulee lisää
lattiateippauksia ja metro-opasteita. Sisäopasteita lisätään ja lisätään pohjoispuolen
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bussiterminaaliin aikataulunäytöt. Kaupunkipyöristä on oma karttansa. Esteettömistä
reiteistä ja näkövammaisten opasteraidoista on oma karttansa. Palvelukeskuksen
lähellä ulkona on avoimessa käytössä olevia kuntoiluvälineitä. Havaituista
epäkohdista toivotaan palautetta. Kaupunkitekniikan keskukselle voi antaa kolmella
tavalla palautetta. Espoo.fi -sivuilta, puhelimella palautesovelluksen kautta ja
soittamalla virka-aikaan.
Käsittelystä: kokemus Tallinnan uudesta laivaterminaalista oli hyvä näkövammaisten
opasteiden osalta. Kauppakeskuksessa Tapiolassa on katkonaisia opasteraitoja, jotka
ovat hankalia näkövammaisten osalta. On ehdotettu, että katkoihin voisi lisätä
opastelistaa. Keskustelut kauppakeskuksen kanssa ovat kesken. Kaupunki ei voi
velvoittaa kauppakeskusta tässä asiassa. On myös kokemusta, että
bussiterminnaalista poistuttaessa on hankala kohta näkövammaisille. Kysymys: miten
voi neuvoa kuntalaisia kulkemaan Tapiolan palvelukeskukseen? Osoitteet vaihtelevat.
Vastaus: katuopastukseen on tulossa parannuksia. Kommentti: kilpi on
tummansininen eikä teksti näy päiväsaikaan. Aava -lääkärikeskus muuttaa pois
palvelukeskuksen rakennuksesta. Enää ei siis voi neuvoa kulkemaan Aavan
suuntaan. Usein rakennuksen osoite määräytyy kiinteistön sijainnin mukaan (esim.
Länsitulentie). Käyntiosoite voi olla silti eri (esim. Länsituulenkuja tai Länsikulma).
Tapiolassa ympäristö on muuttunut niin paljon, ettei ympäristökään tue kulkijaa.
Lisäksi on kokemus, että osa opasteista on vanhentuneita. Palvelukeskuksen lähellä
on useita WeeGeen ja kulttuurikeskuksen opasteita. Palvelukeskuksen uutta kylttiä ei
ole vielä saatu. Kirkkaalla päivänvalolla ei näe talon seinässä olevaa tummalla
pohjalla olevaa kylttiä. Palvelukeskukseen on erittäin vaikea löytää virallisen osoitteen
mukaan (Länsituulentie). Kulkijan täytyy saada tietää myös käyntiosoite. Toivotaan,
että käytännön ristiriita korjataan pian. Vastaus: opastamisessa tulisi aina näkyä
paikka, jossa henkilö on. Palvelukeskuksen tiedoissa tulee näkyä kaikki osoitteet,
mistä palvelukeskukseen kuljetaan. Käyntiosoitteiden järkeistämisessä menee aikaa.
Kysymys: miksi palvelukeskus joutuu maksamaan opasteista? Miksei kaupunki
maksa opasteita? Vastaus: sama tilanne on kaikilla toimijoilla, niiden tulee maksaa
omat opasteensa. Kommentti: vanhusneuvosto voisi ottaa aktiiviseen seurantaan sen,
miten Tapiolan palvelukeskuksen käy, kun Aava -lääkärikeskus poistuu
rakennuksesta. Kaupungilla tulisi olla näkemys, missä palvelukeskus sijaitsee
tulevaisuudessa. On koettu, että Tapiolan parkkihallista on vaikea löytää
maanpinnalle oikeaan kohtaan. Parkkihallit ovat symmetrisiä keskenään, jolloin
hahmottaminen vaikeutuu. Vastaus: joitain parannuksia on jo tehty. Esimerkiksi
Ainoan nettisivuilta löytyy karttoja parkkihallista. Taskuparkki -sovelluksella saa kolme
tuntia maksutonta pysäköintiaikaa.
Päätös: merkittiin tiedoksi esitys ja käyty keskustelu. Päätettiin, että vanhusneuvosto
kääntyy Ainoan kauppakeskuksen puoleen ja pyytää parantamaan näkövammaisten
opasteita kauppakeskuksessa. Sirkku Wallin laatii kirjelmäluonnoksen
vanhusneuvostoa varten kauppakeskukselle, että se korjaa ja täydentää
näkövammaisten opasteraidat.
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9. Vanhusneuvoston edustus lautakuntiin
Mihin toimenpiteisiin ryhdytään, jotta vanhusneuvosto saisi edustuksen keskeisiin
lautakuntiin? Tämä voisi olla esitys kaupunginhallitukselle ja teknisen toimen johtajalle
sekä tiettyjen keskusten johtajille.
Käsittelystä: vanhusneuvoston edustajan tulisi saada läsnäolo-oikeus
kaupunginhallituksen kokouksiin ja sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksiin. Tätä
asiaa on nostettu esille monta vuotta, ja on myös sovittu, että konsernin edustaja vie
asiaa eteenpäin. Asiasta on myös kirjattu Espoon suunnitelmaan ikääntyneen
väestön hyvinvoinnin tukemiseksi 2016-2021. Kaupunginhallitus ei ole pannut
täytäntöön tätä kohtaa suunnitelmasta. Konkreettisesti voisi laatia yksilöllisen
esityksen asiasta. Nuorisovaltuuston osallistumisoikeutta on perusteltu siksi, että
nuorisovaltuustolla ei ole mahdollisuutta saada edustajaa kunnallisvaalien kautta.
Senioreiden lukumäärä on kuitenkin melko iso ja seniorit maksavat paljon veroja.
Päätös: laaditaan ehdotus kaupunginvaltuustolle asiasta. Selvitetään aiempia asiaan
liittyviä päätöksiä. Luonnoksen muotoilee lausuntotoimikunta. Myös muut
vanhusneuvoston jäsenet voivat lähettää puoltavia asioita puheenjohtajalle ehdotusta
varten. Aikataulu päätetään myöhemmin.
10. Lausunto: Kotiseudun Ulkoilupolut -ohjelmasta
Päätös: Hyväksyttiin lausunto.
11. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön
näkökulmasta
12.1

Sivistystoimi/ Susanna Tommila

12.2

Tekninen ja ympäristötoimi/ Sirkku Wallin
Suomen suurimpien kaupunkien lähiöiden kehittämistä jatketaan hallitusohjelman
mukaisesti vuosina 2020-2022 toteutettavassa lähiöohjelmassa. Tavoitteena on
asuinalueiden kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen myönteinen kehitys, joka tuottaa
asukkaille hyvinvointia ja alueille elinvoimaisuutta. Kolmivuotisessa
lähiöohjelmassa haetaan poikkihallinnollisia toimia, joilla voidaan:
• ehkäistä asuinalueiden eriytymistä
• lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta
• edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta
• turvata palveluiden ja asumisen hyvä taso
Ohjelman kehittämisteemat ovat:
1. Lähiökoulut edistävät koulutuksen tasa-arvoa ja lasten ja nuorten
hyvinvointia
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2. Perhe- ja nuorisotyö sekä harrastustoiminta vahvistavat lasten ja nuorten
osallisuutta
3. Yhteistyö luo yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta
4. Hiilineutraalisuus tukee lähiökehittämisen kestävyyttä
5. Viihtyisä, toimiva ja vihreä elin- ja asuinympäristö vahvistaa elinvoimaa
6. Ikäystävällisyys ja esteettömyys tukevat asuinalueen toimivuutta
7. Taide ja kulttuuripalvelut elävöittävät lähiöitä
Kaikkiaan jaossa on 40 miljoonaa euroa ohjelma-avustusta. Espoo haluaa
osallistua ohjelmaan. Aiemmin lähiöohjelman toimenpiteitä on ollut mm.
Suvelassa, Finnoossa ja Kummelivuoressa. Jos vanhusneuvostolla on ehdotuksia
ohjelmaan (esim. alueita tai teemoja), niin esityksiä voi tehdä Kai Fogelholmille.
Taloyhtiöt voivat saada korjauskustannuksiin avustusta, esim. hissiavustuksia.
Lippulaivan opastesuunnittelu käynnistyy. Espoon keskuksessa on meneillään
katuremontti Kirkkojärventiellä ja virastokeskuksen uudistustyö alkamassa.
Käsittelystä: Tapiolassa on käsityksen mukaan ollut ongelmia saada
jälkiasennushissejä museoviraston takia. Vastaus: jos Espoossa on tällaisia
ongelmia, voi olla yhteydessä arkkitehti Christel Schalin’iin. Kysymys: miten on
informoitu Lähiöohjelmasta ja osallistuvasta budjetoinnista? Voisivatko EKYJ
(Espoon Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto) tai Osallistuva Espoo -poikkihallinnollinen
kehitysohjelma lisätä informaatiota? Vastaus: sisäministeriö hallinnoi ohjelmaa ja
antaa informaatiota. Sitten, kun avustus on saatu, voidaan miettiä, miten
avustusraha jakautuu Espoossa. Tässä vaiheessa etsitään aiheita ja ehdotuksia.
Ehdotukset tulee koota helmikuun 2020 aikana. Kai Fogelholmille
(etunimi.sukunimi@espoo.fi) voi lähettää suoraan ehdotuksia. Varsinkin
asuinalueita kannattaa ehdottaa. Tietoa ohjelmasta löytyy tästä linkistä.
Päätös: merkittiin esitys ja keskustelu tiedoksi
12.3
Konserniesikunta/ Kari Sirviö
Kulkukeskusvalinta on tehty, mutta asia menee markkinaoikeuteen. Toiminta alkaa
kuitenkin väliaikaisella sopimuksella.
Päätös: merkittiin esitys tiedoksi.
12.4

Sosiaali- ja terveystoimi/ Matti Lyytikäinen
Asiat käsiteltiin kohdassa 6.

Syksyn 2019 ja kevään 2020 seuraavat vanhusneuvoston kokoukset:
Keskiviikkoisin klo 12.30-15.30 (tilat on varattu klo 16 asti):
11.3.2020
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22.4.2020
13.5.2020 lyhyt kokous ja järjestötapaaminen
2.9.2020
7.10.2020
4.11.2020
9.12.2020
Sykettä Syksyyn -juhla on Espoon kulttuurikeskuksessa sunnuntaina 11.10.2020.

13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45

Olli Männikkö
puheenjohtaja

Maria Rysti
sihteeri

Lasse Hoffman
pöytäkirjan tarkastaja
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