ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 3/2011
Aika:

22.09.2011 klo 14.00—16.00

Paikka:

Virastotalo 2, 7. kerroksen kokoushuone Nuuksio

Läsnä:

Olli Männikkö pj
Pirkko Törmänen
Esa Rinne
Börje Eklund
Harriet Klar, poistui klo 15.55
Sirpa Lindholm
Brita Pawli, poistui klo 15.10
Matti Passinen
Leo Hiltunen
Juha-Veikko Kurki, saapui klo 14.07 ja poistui klo 15.40
Tony Hagerlund
Maria Rysti, asian 5 käsittelyn ajan
Sirpa Immonen, siht.

Asiat:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.
2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista siten, että Sykettä Syksyyn -juhlan valmistelun tilanne siirreettin
käsiteltäväksi kohtana 6.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja ja pöytäkirjantarkastajan valinta
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esa Rinne
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5. Intoa Elämään, Passion for Life -ryhmätoiminta
Vanhusten palvelujen asiantuntija Maria Rysti esitteli Intoa Elämään, Passion for Life ryhmätoiminnan historian ja espoolaisen pilotin toiminnan periaatteet. Toiminta koostuu
kuudesta tapaamista (5 tuntia /pv) noin 1.5 kuukauden välein. Tapaamisten teemoina
ovat: kotiympäristön turvallisuus, sosiaaliset suhteet, ravitsemus, ruoka ja juoma sekä
liikunta. Tapaamisessa on lyhyt alustus, jonka pohjalta osanottajat työskentelevät ja arvioivat omaa elämäänsä ja suunnittelevat siihen mahdollisesti tarvittavia muutoksia.
Toiminta on jatkossa osa Etelä-Suomen Kaste-hanketta (Ester-hanke). Hankkeessa on
tavoitteena muokata suomalainen malli toiminnasta ja siihen liittyvä koulutuspaketti materiaaleineen seuraavan kurssitoteutuksen (1.12.2011 - 15.5.2011) yhteydessä. Jatkossa tavoitteena on, että seniorit itse vetävät ryhmiä saatuaan siihen koulutuksen.
Vanhusneuvosto nosti käydyssä keskustelussa esille erityisesti näkökulmia , toteuttamisperiaatteisiin, toiminnan liittämiseen järjestöjen toimintaan sekä vapaaehtoisvetäjien
saantiin, koulutukseen ja tarvittavaan tukeen.
Sovittiin, että Maria Rystin esitys laitetaan vanhusneuvoston jäsenille ja että järjestöjä
aktivoidaan tulemaan mukaan toimintaan. Ryhmätoiminta esitellään seuraavassa järjestökirjeessä.
6. Sykettä Syksyyn -juhlan valmistelun tilanne
Brita Pawli ja Börje Eklund kävivät läpi Sykettä Syksyyn -juhlan valmistelun tilanteen.
Juhlaa valmistelleen työryhmän työ on sujunut hyvin. Aiempina vuosina ilmenneitä ongelmia bussikuljetuksissa on pyritty ennakoimaan ja löytämään niihin ratkaisut. Juhlan
ohjelmaa on jaettu aiempia vuosia enemmän ja eri kanavia käyttäen, lisäksi Länsiväylään tulee mainos tapahtumasta. Tilaisuudesta on laadittu lehdistötiedote.
7. Palaute Kouvolan ikäihmisten neuvoston vierailusta 7.9.2011
Käytiin läpi palautetta Kouvolan ikäihmisten neuvoston vierailusta Espoossa 7.9.2011.
Todettiin, että vierailu oli antoisa molemmille osapuolille. Kouvolalaisten esimerkin mukaisesti elvytetään vanhusneuvoston vanha käytäntö pitää kokoukset siten, että niiden
yhteydessä vieraillaan eri yksiköissä ja saadaan tietoja Espoon vanhusten palvelujen ja
sen yhteistyökumppaneiden toiminnasta.
8. Palaute pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kokouksesta 8.9.2011
Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostot kokoontuivat perinteiseen tapaamiseensa 8.9..
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Kokouksen järjestäjänä oli tänä vuonna Vantaa ja teemana oli esitys vanhuspalvelulaiksi. Vanhusneuvostot sopivat yhteisen kannanoton tekemisestä lakiluonnokseen lain
seuraavassa valmisteluvaiheessa.
Vuonna 2012 tapaamisen järjestämisvuorossa on Espoo. Päätettiin, että tilaisuuteen
kutsutaan kaikki vanhusneuvostojen jäsenet.
9. Muut asiat
Seuraavia asioita tuotiin esille seuraavia asioita:
- Toivotaan, että Espoon Kruunu rakentaisi yksiöitä ja kaksioita, joihin voisi vaihtaa
isommista asunnoista.
- Tavarataloissa tavarat ovat niin korkealla, että seniorien on vaikea saada niitä. Todettiin, että joissain tavarataloissa on saatavissa avustajia.
- Teiden aurauksiin ja muuhun ylläpitoon liittyvät ongelmat. Todettiin, että Espoon
oman ylläpitovastuun lisäksi Espoossa on paljon valtion vastuulla olevia teitä. Sovittiin, että 1) puheenjohtaja ottaa asian esille seuraavassa teknisen toimen turvallisuus työryhmän kokouksessa ja 2) kutsutaan Mauri Suuperko teknisestä toimesta
vanhusneuvoston kokoukseen.
- Espoon kaupungin verkkosivut ja niiden uudistaminen ja neuvoston näkyminen sivuilla; sovittiin, että sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkoviestinnästä kutsutaan Johannes Jaskari vanhusneuvoston kokoukseen. Sovittiin myös, että sivuista ja niiden
kehittämisestä lähetetään ehdotuksia puheenjohtajalle.
- Espoon sairaala - Orkidea-hankkeen tilanne ja vanhusneuvoston kannanotto siihen.
Sovittiin, että vanhusten palvelujen johtaja Jukka Louhija ja hankkeen projektipäällikkö Elina Kylmänen-Kurkela kutsutaan vanhusneuvoston kokoukseen.
- Ehdotettiin Tapiolan palvelukeskuksen johtajan palkitsemista.
10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 27.10.2011 klo 13 - 16.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:00.
Espoossa 22.9.2011

Olli Männikkö, pj

Sirpa Immonen, siht.

Esa Rinne, pöytäkirjantarkastaja
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