ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 1/2013
Aika:

22.1.2013 klo 14.00—16.00

Paikka:

Kauklahden elä ja asu seniorikeskus, Hansakartano 4

Läsnä:

Olli Männikkö pj
Börje Eklund
Liisa Haverinen
Kalevi Heinilä
Leo Hiltunen
Lasse Hoffman
Esa Rinne
Pirkko Törmänen
Matti Passinen
Jarkko Rahkonen
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 kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja ja pöytäkirjantarkastajan valinta
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kalevi
Heinilä.
5. Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2012
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Käytiin läpi vanhusneuvoston toimintakertomus ja sovittiin tehtävistä täydennyksistä.
Toimintakertomus laitetaan valmistuttuaan internettiin.
6. Järjestöavustukset 2013
Avustuksia hakeneiden järjestöjen ja niiden jäsenten määrä on lisääntynyt vuodesta
2012. Käytiin läpi vanhusneuvoston esitys järjestöavustusten jakamiseksi. Vanhusneuvosto totesi, että jäsenistön lisääntyminen järjestöissä on erittäin hyvä asia. Samalla
vanhusneuvosto esittää, että kaupunginhallitus ottaisi jäsenistön määrän lisääntymisen
huomioon myöntäessään vuosittaisia määrärahoja järjestöavustuksiin.
Lisäksi sovittiin, että tieto järjestöavustusten hakemisen ajankohdasta laitetaan jatkossa järjestökirjeeseen.
7. Vanhusneuvosto 2013 - 2014, asettamisen periaatteet
Käytiin läpi vanhusneuvoston nimeämisen tilanne. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa
kokouksessaan 4.2.2013. Todettiin, että vanhusneuvoston yhteys lautakuntiin on ollut
toimiva ratkaisu ja edesauttanut ikääntymispoliittisen ohjelman toteuttamista Espoossa.
8. Muut asiat
Toimintakauden arviointia:
• Järjestelmä on ollut hyvä ja toimiva. Vanhusneuvoston lautakuntien nimeämien jäsenten toiminnan myötä yhteys kaupungin lautakuntiin on ollut toimiva. Erityisesti
liikuntatoimi tekee erittäin hyvää työtä ikääntyneiden saralla (mm. liikuntakortti, erilaiset tapahtumat).
• Hyvä, että mukana on ollut myös kaupunginhallituksen edustaja.
• Ikääntymispoliittisen ohjelman seurantaa olisi kannattanut tehdä vielä nykyistä
enemmän.
• Jäsenten aktiivisuus ja sitoutuminen on ollut hyvä; ollaan oltu yhteisellä asialla. Asioita on saatu aikaan vuosien saatossa.
• Sykettä Syksyyn juhla on onnistunut hyvin. Kiitos erityisesti juhlien järjestelytoimikunnalle.
• Vanhusneuvoston tunnettavuutta tulee jatkossa kehittää.
• Työskentely vanhusneuvostossa on antanut tietoa espoolaisesta toimintaympäristöstä, mitä on voinut välittää osaltaan eteenpäin.
• Veteraanien asiat on Espoossa hoidettu hyvin.
• Jatkossa toivotaan lisää kokouksia ja panostusta asioiden valmisteluun, mikä lisäisi
mahdollisuuksia panostaa erityisesti preventiivisiin toimintoihin monitoimijaverkostoissa (esim. liikuntatoimi, työväen-/kansalaisopisto, kirjastot, järjestöt jne.). Van-

2

husneuvosto tarvitsisi myös oman toimintasuunnitelmansa.
9. Seuraava kokous
Kutsutaan koolle vanhusneuvoston asettamisen jälkeen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.

Espoossa 22.1.2013

Olli Männikkö, pj

Sirpa Immonen, siht.

Kalevi Heinilä, pöytäkirjantarkastaja
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