ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 4/2011
Aika:

27.10.2011 klo 13.15—16.15

Paikka:

Soukan palvelutalo, Soukankaari 7

Läsnä:

Olli Männikkö pj
Liisa Haverinen
Kalevi Heinilä
Lasse Hoffman
Esa Rinne
Pirkko Törmänen
Sirpa Lindholm
Brita Pawli
Matti Passinen
Leo Hiltunen
Tony Hagerlund, poistui klo 15.55
Jarkko Rahkonen
Sirpa Immonen, siht.

Asiat:
Vanhusneuvosto tutustui Soukan palvelukeskuksen ja palvelutalon toimintaan ja tiloihin
Ulla Hukkasen ystävällisessä ohjauksessa.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10.
2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esteen saapua kokoukseen ovat ilmoittaneet Harriet Klar ja Juha Veikko Kurki.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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4. Edellisen kokouksen pöytäkirja ja pöytäkirjantarkastajan valinta
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Leo Hiltunen.
5. Palaute Sykettä Syksyyn -juhlasta
Brita Pawli kävi läpi Sykettä Syksyyn -juhlan toteutukseen liittyvän palautteen. Juhla
onnistui hyvin; sali on täynnä ja järjestelyt ovat parantuneet vuosi vuodelta. Myös kaunis ilma tuki juhlan onnistumista. Vuoden 2010 bussikuljetusongelmat onnistuttiin välttämään ja tiedotus toimi aiempia vuosia paremmin. Juhlatoimikunta kokoontui viisi kertaa. Vanhusneuvoston käyttöön laaditaan yhteenveto juhlan toteutuneista kustannuksista. Kirjallinen yhteenveto jaetaan vanhusneuvoston jäsenille.
Vuoden 2012 juhlatoimikuntaan nimettiin Brita Pawli, Olli Männikkö, Liisa Haverinen ja
Börje Eklund. Juhla pyritään järjestämään vanhusten viikon aloitukseksi sunnuntaina
30.9.2012.
6. Vanhuspalvelulaki ja sen valmistelun tilanne
Käytiin läpi lain valmistelun tilanne. STM sai lakiluonnokseen 127 lausuntoa, jotka otetaan huomioon lain jatkovalmistelussa. Tarkoitus on, että laki astuu voimaan vuoden
2013 aikana. Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostot laativat 3.11. yhteisen lausunnon
lakiesityksestä. Espoosta tilaisuuteen osallistuvat Olli Männikkö ja Jarkko Rahkonen.
7. Järjestöjen aloitteet ja niihin saadut vastaukset
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
8. Vanhusneuvoston lausunto järjestöavustusten myöntämisperiaatteisiin
Vanhusneuvostolta on pyydetty lausunto vuoden 2012 järjestöavustusten myöntämisperiaatteisiin. Merkittiin tiedoksi lausuntojenanto-työryhmän antama myönteinen lausunto ja todettiin, että lausunto oli niukka koska järjestöavustusten myöntämisperiaatteet eivät juurikaan ole muuttuneet edellisestä vuodesta, jolloin annettiin perusteellisempi lausunto.
9. Vapaaehtoistoiminta vanhusten palveluissa
Palveluohjaaja, vapaaehtoistyön koordinaattori Kirsi Koivula esitteli espoolaisen vapaaehtoistoiminnan periaatteita ja toimintamuotoja. Espoolainen vapaaehtoistoiminta
on alkanut kehittyä voimakkaasti vuodesta 2008 alkaen, jolloin Espoossa aloitti kaksi
hanketta, joiden fokuksessa toiminta on: Espoon Järjestöjen yhteisön, Ejy:n Santra-
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hanke ja Espoon vanhusten palvelujen Elämää Lisää Osallistumalla (ELO) -hanke. Tällä hetkettä Espoon vapaaehtoisverkostossa on kymmeniä toimijoita, vapaaehtoistoiminnalla on omat internet-sivut osoitteessa www.espoonvapaaehtoisverkosto.fi.
Kirsi Koivula yhdessä vapaaehtoistoiminnasta vastaavien verkoston kanssa vetää vapaaehtoistoimintaa vanhusten palveluiden tulosyksikössä. Vapaaehtoisia on vanhusten
palveluissa tällä hetkellä hieman yli 100. Sisääntulokoulutuksena toimii joko Senioriosaaja-kurssi tai Santra-hankkeen kautta saatava koulutus. Lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta saa mm. sähköpostilla osoitteesta vapaaehtoistoiminta@espoo.fi. Toimintaa on monenlaista, mm. keikka-auttajatoiminta (noin 40 keikka-auttajaa tällä hetkellä), jota parhaillaan levitetään Leppävaaran onnistuneen pilotin jälkeen koko Espoon
alueelle.
Vuoden 2011 vapaaehtoisten juhla järjestetään Sellosalissa 3.12.2011.
10. Muut asiat
Sovittiin, että edunvalvontavaltakirjan tekomahdollisuudesta informoidaan väestöä.
Sirpa Lindholm muuttaa muualle ja tämä oli hänen viimeinen vanhusneuvoston kokouksensa. Vanhusneuvosto kiittää Sirpaa aktiivisesta osallistumisesta.
Sovittiin, että vanhusten palveluiden ns. Kuusikkoraportti eli vertailuraportti kuuden
suurimman kunnan vanhustenhuollon toiminnasta käsitellään seuraavassa vanhusneuvoston kokouksessa.

11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 1.12.2011 klo 13 - 16 Taavinkodissa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:15.
Espoossa 27.10.2011

Olli Männikkö, pj

Sirpa Immonen, siht.

Leo Hiltunen, pöytäkirjantarkastaja
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