ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 5/2011
Aika:

1.12.2011 klo 13.00—16.08

Paikka:

Taavinkoti, Nauhakuja 2

Läsnä:

Olli Männikkö pj
Börje Eklund
Liisa Haverinen
Kalevi Heinilä
Pirkko Törmänen
Matti Passinen
Jarkko Rahkonen
Leo Hiltunen
Juha-Veikko Kurki, klo 14.00 alkaen
Tony Hagerlund
Sirpa Immonen, siht.

Asiat:
Vanhusneuvosto tutustui Taavinkodin toimintaan ja tiloihin
Sirpa Kotsalon ja Heidi Janssonin ystävällisessä ohjauksessa.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.
2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esteen saapua kokoukseen ovat ilmoittaneet Harriet Klar, Brita Pawli, Esa Rinne.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja ja pöytäkirjantarkastajan valinta
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Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jarkko
Rahkonen.
5. Vanhuspalvelulaki ja sen valmistelun tilanne
Käytiin läpi pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen edustajien kokouksessa 3.12. laatima kannanotto valmisteilla olevaan lakiin (liite 1). Vanhusneuvostojen puheenjohtajat
jättävät kannanoton peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille 7.12.2011.
6. Järjestöjen aloitteet ja niihin saadut vastaukset
Käytiin läpi järjestöjen tekemiin aloitteisiin saadut palautteet. Sovittiin, että teknisen
toimen osalta aloitteet kootaan yhteen ja pyydetään teknisestä toimesta edustaja vanhusneuvoston kokoukseen.
7. Katsaus kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailuun 2010
Sirpa Immonen kävi läpi lyhyen yhteenvedon vuoden 2010 vanhusten palvelujen ns.
kuusikkoraportista. Raportti tuotetaan suunnittelun ja seurannan avuksi kuuden suurimman kaupungin asiantuntijoiden yhteistyönä.
8. Vanhusneuvoston toiminta vuonna 2012
Käytiin läpi luonnos vanhusneuvoston toimintakalenterista vuodelle 2012. Vanhusneuvosto kokoontuu yhteensä kuusi (6) kertaa. Järjestötapaaminen toteutetaan järjestöjen
toivomuksen mukaisesti aikaisemmin keväällä eli perjantaina 20.4.2012. Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostoille esitettään yhteisen tapaamisen ajankohdaksi torstaiiltapäivää 27.9.2012. Sykettä Syksyyn juhla pyritään järjestämään niin, että se käynnistää vanhusten viikon sunnuntaina 7.10.2012. Kokouksessa sovittiin, että lisäksi järjestetään helmikuussa teemakokous, jonka aiheena on Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma.
9. Verkkosivu-uudistus ja vanhusneuvosto
Johannes Jaskari kävi läpi verkkosivu-uudistuksen periaatteet ja etenemissuunnitelman. Uusi järjestelmä on tarkoitus saada käyttöön tammikuun 2012 lopulla. Espoon tavoitteena on siirtää mahdollisimman paljon palveluja verkkoon. Uudistus mahdollistaa
mm. blogien, videoiden ja kuvagallerioiden käytön sekä keskustelut ja kommentoinnit.
Myös kaupungin palautejärjestelmä on uudistumassa vuoden vaihteessa.
Käydyssä keskustelussa nostettiin esille:
Sivujen helppokäyttöisyyden vaatimus senioriväestön näkökulmasta.
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Extranetin käyttö osana mm. lautakunta- ja jaosto- ja mahdollisesti neuvostotyötä.
Vanhusneuvoston näkyvyys sivustolla; vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat myös
muut toimialat kuin sosiaali- ja terveyspalvelut/vanhusten palvelut.
10. Muut asiat
Sirpa Lindholmin tilalle vanhusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi on valittu Päivi Hertell.
Vanhusneuvoston sihteeri erityisasiantuntija Sirpa Immonen jää opintovapaalle 1.1. 31.8.2012. Tehtävässä sijaistaa vs. erityisasiantuntija Maria Rysti.
11. Vuoden 2012 kokoukset
ti 31.1.2012 klo 13.00 - 16.00
ti 13.3. klo 13.00 - 16.00
ti 8.5. klo 13.00 - 16.00
ti 18.9. klo 13.00 - 16.00
ti 30.10. klo 13.00 - 16.00
ti 11.12. klo 13.00 - 16.00
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:08.

Espoossa 1.12.2011

Olli Männikkö, pj

Sirpa Immonen, siht.

Jarkko Rahkonen, pöytäkirjantarkastaja
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