ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 6/2012
Aika:

18.12.2012 klo 13.00—15.00

Paikka:

Kauklahden elä ja asu seniorikeskus, Hansakartano 4

Läsnä:

Olli Männikkö pj
Börje Eklund
Liisa Haverinen
Kalevi Heinilä
Pirkko Törmänen
Matti Passinen
Jarkko Rahkonen
Leo Hiltunen
Päivi Hertell
Johanna Pekkanen
Sirpa Immonen, siht.

Asiat:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.
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 Lasse
Hoffman.
5. Elä ja asu konsepti Espoossa
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Vanhusten palvelujen asiantuntija Maria Rysti esitteli Espoon elä ja asu -konseptin periaatteet ja toteutuksen nykytilanteen ja jatkosuunnitelmat. Kauklahden elä ja asu seniorikeskus on konseptin ensimmäinen toteutus. Sovittiin, että Marian esitys toimitetaan vanhusneuvoston jäsenille pöytäkirjan liitteenä.
6. Kauklahden elä ja asu seniorikeskus esittäytyi
Vanhusneuvosto tutustui Kauklahden elä ja asu -seniorikeskuksen arvoihin, tiloihin,
toimintaperiaatteisiin ja käytännön toimintaan palveluesimies Merja Sivulan ystävällisessä ohjauksessa. Talon toiminta käynnistyi 21.5.2012. Talon 1. kerros toimii kauklahtelaisten olohuoneena, jonne asiakkaat toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi.
7. Vanhusneuvoston toimintakertomus 2012
Sovittiin, että puheenjohtaja ja sihteeri laativat toimintakertomuksen, joka laitetaan jäsenille kommentoitavaksi ennen julkaisemista.
8. Muut asiat
Tutustuttiin asunnon muutostöihin liittyvään ohjeistukseen ”Iäkkäiden asuminen Espoossa” -opasta hyödyntäen. Opasta saa useista Espoon toimipisteistä ja seniorineuvonasta. Opas löytyy myös internetistä.
Keskusteltiin tulevan vanhusneuvoston henkilövalinnoista ja nimeämiskäytännöistä.
Vanhusneuvosto esitti kantanaan pitää kiinni espoolaisesta nykykäytännöstä, jossa
vanhusneuvoston jäsenistä kahdeksan on vanhusjärjestöjen edustajia ja kuusi lautakuntien nimeämiä. Sovittiin, että kaupunginjohtajaa lähestytään kirjeellä, jossa tuodaan
esille vanhusneuvoston kanta.
Todettiin, että syksyn viimeinen järjestökirje ei mahdollisesti ole saavuttanut kaikkia järjestöjä. Sovittiin, että sihteeri tarkistaa kirjeen jakelun.
Keskusteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellystä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vanhusten asumista koskeneesta selvityspyynnöstä.
9. Seuraava kokous
Päätettiin pitää kokous tiistaina 22.1.2013 klo 14 - 16.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.
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Espoossa 18.12.2012

Olli Männikkö, pj

Sirpa Immonen, siht.

Lasse Hoffman, pöytäkirjantarkastaja
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