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ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Muistio

Vanhusneuvoston kokous 5/2014
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Maanantai 6.10.2014 klo 13.00 - 15.00
Asemakuja 2. 4. krs, kokoushuone Hanikka
Olli Männikkö, pj.
Jarkko Rahkonen
Antero Krekola
Pirkko Liikanen
Aarno Turunen
Esko Meuronen
Leevi Väisänen
Brita Pawli
Helena Pyhälahti-Räisänen
Tarja Tallqvist
Riitta Lahikainen
Ulf Johansson
Sirpa Immonen, siht.

Asiat
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.
2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
4. Edellisen kokouksen (10.9.2014) pöytäkirja ja pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Antero Krekola.
5. Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-

2017
Vanhusneuvosto käsitteli laaditut lausuntoluonnokset. Keskustelussa nousi esille
seuraavia asioita:
-

Todettiin hyväksi tavoite, että ikääntyvät asuvat kotona mahdollisimman pitkään ja
saavat siihen tarvittavan tuen. Toimintaa tulee mitata ja arvioida systemaattisesti.
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-

Valtuustokaudelle asetetut viisi poikkihallinnollista kehittämisohjelmaa ovat aiheiltaan ja
sisällöltään hyviä. Esitetään, että teemat pysyisivät samoina myös seuraavalla
valtuustokaudella.

-

Vanhusjärjestöjen avustusten ja toimitilojen lisääminen sekä vanhusneuvoston riittävät
resurssit.

-

Omaishoitajien riittävä tukeminen, omaishoidon tuki.

-

Henkilökunnan riittävä gerontologinen ja geriatrinen osaaminen ja sen varmistaminen.

-

Kunnan eri toimialojen mukana olo ikääntymispoliittisen ohjelman mukaisessa
toiminnassa; kaupunki on vähentänyt seniorien mahdollisuuksia osallistua ohjattuun
liikuntaan, vaikka pyrkijöiden määrä on kasvanut. Puistojen varustaminen niin, että
ikäihmiset voivat käyttää niitä; penkit, luontopolut, kuntoiluvälineet. Osoitetaan kullekin
alueelle puisto, jonne voi mennä ja joissa on penkit.

Päätettiin, että puheenjohtaja kokoaa vanhusneuvoston lausunnon laadittujen luonnosten
ja käydyn keskustelun pohjalta.
6. Leppävaaran elä- ja asu seniorikeskusta koskeva lausunto
Käytiin läpi Jarkko Rahkosen laatima muistio 16.9.2014 pidetystä toimivuus- ja
esteettömyystarkastelusta sekä vammaisneuvoston asiasta antama lausunto.
Vanhusneuvosto päätti yhtyä lausuntoon ja antaa asiasta oman lausuntonsa.
7. Muut asiat
Espoon ikääntymispoliittiseen ohjelmaan laaditaan päivitysliite, joka toimitetaan syksyn
aikana vanhusneuvostolle lausunnon antamista varten.
Jarkko Rahkonen kertoi terveisiä Kuluttajaparlamentin tilaisuudesta 6.10.2014, jossa oli
käsitelty Sote-lain vaikutuksia.
Sykettä syksyyn -juhlasta oli 1.10. ilmoitus Länsiväylässä.
Antero Krekola + Riitta Lahikainen ovat osallistuneet Eetu ry:n vanhusneuvostoille
suunnattuun koulutukseen.
8. Seuraavat kokoukset ja tapahtumat
Aika ja tapahtuma
23.10.2014 Pksvanhusneuvostojen
tapaaminen
3.12.2014 klo 13-16
10.12.2014 Tampereen
vanhusneuvoston vierailu,
alustava

Erikseen sovitut osallistujat

Hannele Vepsäläinen
Esa Yletyinen

Paikka
Hgin kaupungintalo
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Pöytäkirja tarkattettu 20.10.2014
Antero krekola

Olli Männikkö
puheenjohtaja

Sirpa Immonen
sihteeri

