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ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD
Vanhusneuvoston kokous 4/2012
Aika:

18.9.2012 klo 13.00 - 16.30

Paikka:

Virastotalo 2, 7.krs nh Nuuksio

Läsnä:

Olli Männikkö, pj.
Jarkko Rahkonen
Liisa Haverinen
Pirkko Törmänen
Esa Rinne
Börje Eklund
Brita Pawli
Matti Passinen
Leo Hiltunen
Juha-Veikko Kurki
Tony Hagerlund
Maria Rysti, siht.
Marja-Liisa Niinikoski, asian 8 ajan

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.

2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja
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3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys, johon lisättiin kaksi muuta asiaa.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja ja pöytäkirjantarkastajan valinta
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esa
Rinne
5. Sykettä Syksyyn -juhlan valmistelun tilanne
Brita Pawli kertoi, että valmistelu ja markkinointi ovat edenneet hyvin. Infoa juhlasta
on mm. kulttuurikeskuksen infotaululla, Espoon www-sivuilla, Espoon
tiedotuslehdessä, järjestöjen kautta jakelussa ja lisäksi Länsiväylä -lehteen on
tarkoitus laittaa ilmoitus juhlasta ja bussireitti. Lisäksi painettua kutsua/ohjelmaa
jaetaan mm. palvelukeskuksiin ja vanhusjärjestöille.
6. Vanhusneuvoston järjestöaloitteet, valmistelun tilanne
Maria Rysti kertoi, että vastauksia on toimialoilta saatu mukavasti, osa vastauksista
vielä puuttuu. Käytiin läpi valmiit vastaukset. Yksi aloite on kohdistettu
vanhusneuvostolle. Päätettiin sen osalta, että vanhusneuvoston sihteeri pyytää
kaupungin tilastoyksiköltä vuosittain koosteen tarvittavista tiedoista automaattisesti
vanhusneuvoston sihteerille, joka toimittaa sen vanhusneuvoston jäsenille
sähköisesti ja/ paperisena.

Vanhusneuvosto lisäksi päätti tiedustella kaupunginjohtajalta, missä vaiheessa
vanhusneuvoston esittämä vanhusasiamiesesitys on.
7. PKS -vanhusneuvostojen tapaaminen
Jaettiin PKS -vanhusneuvostojen tapaamisen ohjelma. Keskusteltiin
vanhuslakiluonnoksen vaikutuksista vanhusneuvostojen rooliin. Yritetään tarkistaa,
mitä vanhusneuvosto/Kuutoskuntien vanhusneuvostot ovat aiemmin lausuneet
asiasta. Lähetetään em. lausunnot vanhusneuvoston jäsenille PKS -tapaamista
varten.
8. Senioreiden itsepalvelukeskus/ tutkijatohtori Marja-Liisa Niinikoski
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Marja-Liisa Niinikoski esitteli ajatuksia senioreiden itsepalvelukeskusmallista ja
kärkikäyttäjäryhmän toimintaa. Keskusteltiin mallin käyttökelpoisuudesta.
Keskustelussa nousi vapaaehtoistekijöiden saatavuus ja tilanne tulevaisuudessa.
Tällä hetkellä joissakin järjestöissä on havaittu vähäistä intoa
vapaaehtoistoimijoiksi. Todettiin, että vapaaehtoistoimintakin kehittyy ja muuttuu.
Keskusteltiin vapaaehtoistoiminnan vetäjän roolin tärkeydestä ja mahdollisesta
palkitsemisesta muulla kuin rahalla. Tulevaisuudessa vapaaehtoistoiminnan
merkitys korostuu, kun ikääntyneiden määrä nousee ja työikäisten suhteellinen
määrä vähenee. Tutkijatohtori Marja-Liisa Niinikoski hakee mallista kiinnostuneita
yhteisöjä tai yksilöitä. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua Maria Rystille.

9. Muut asiat
Jarkko Rahkonen kertoi ARAn seminaarin ikäihmisten palveluasumisesta. Hän
suosittelee tutustumista materiaaliin internetissä (ARA:n sivusto). Merkittiin
Rahkosen aloite ”Espoon kaupungin ikäihmisten palveluasumisen
tarvesuunnitelma 2013-2021”.

Brita Pawli kertoi Huvustadsbladetin 18.6.2012 artikkelista, joka esittelee
vanhusneuvostojen toimintaa. Todettiin, että vanhusneuvostolle pitäisi saada
näkyvyyttä nykyistä enemmän.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

