ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 10/2020
Aika:
Paikka:

9.12.2020 klo 12.30-15.01
Teams -etäkokous

Kutsutut:
Puheenjohtaja
Olli Männikkö
Jäsenet
Marja-Liisa Lahtinen
Gustav Båsk
Kerttu Perttilä
Kalevi Kivistö
Matti Passinen
Katri Rannisto
Hannu Viitanen
Anu Helle
Lasse Hoffman
Riitta Lahikainen
Pentti Walkama
Asiantuntijajäsenet
Susanna Tommila
Matti Lyytikäinen
Kari Sirviö
Sirkku Wallin

saapui klo 12.42

saapui klo 12.58

Kh:n edustaja
Maria Guzenina
Sihteeri
Maria Rysti
Muut:
Elina Jaakovlew-Markus (asia 5.)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30.
2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Todettiin osallistujat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Valittiin Katri Rannisto pöytäkirjantarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi.
5. Suur-Leppävaaran sote -keskuskonsepti
Kehityspäällikkö Elina Jaakovlew-Markus esitteli sote -keskuskonseptia. Sotekeskuksella tarkoitetaan kuntien tuottamien sosiaali- ja terveyspalvelujen
kokonaisuutta. Sote-keskukseen kuuluuperustason terveydenhuollon palvelut, kaikki
sosiaalipalvelut ja ikääntyvän väestön palvelut. Sote-keskus ei ole välttämättä yksi
fyysinen toimipiste, vaan kokoelma yhteen-sovitettuja digitaalisia, fyysisiä ja liikkuvia
palveluja. Sote -keskuksen tavoitteet ovat:
• Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden
parantaminen
• Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja
ennakoivaan työhön
• Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
• Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
• Kustannusten nousun hillitseminen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan 17.12.19 päätöksen mukaisesti lautakuntaan viedään
16.12.20 esitys tiedoksi Suur-Leppävaaran terveysasemapalvelujen kokonaisuudesta,
joka sisältää kaupunginhallituksen kehotuksen (20.1.2020) mukaan näkemyksen
pidemmän aikavälin suunnitelmasta. Valmisteluun on vaikuttanut Viherlaakson
terveysaseman käyttökielto, Espoonlahden terveysaseman vesivahinko ja
Leppävaaran terveysaseman käyttöiän huomioinen. Työskentelyyn on muodostettu
organisaatio: ohjausryhmä, projektiryhmä ja sub -ryhmä, joka muodostuu yksiköiden
päälliköistä ja asiakastyötä tekevistä työntekijöistä. On selvitetty sekä asiakkaiden
että henkilöstön käsityksiä palveluista.
Poikkihallinnollisen sote -valmistelun tuloksena on mallinnettu Espoon geneerinen
tulevaisuuden sote -keskuskonsepti, joka on sovellettavissa Suur-Leppävaaran
alueelle sekä modulaarisesti Espoonlahden terveysaseman peruskorjausta varten.
Mallissa on painotettu terveysaseman yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Muun
muassa tavoitellaan lisää ikääntyneiden palveluohjausta terveysasemalle. Espoossa
työstetty sotekeskusmalli voi olla Länsi-Uudenmaan toiminnalle pohjana.
Käsittelystä
Kysymys: Mitä jos sote-uudistus ei menekään läpi? Jatkuuko valmistelu silloin?
Millaisia osaajia palveluohjaajat ovat? He ovat tärkeässä roolissa. Missä he toimivat,
kuinka tiheässä he ovat? Ikääntyneiden palvelukokonaisuus kuulostaa hyvältä.
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Vastaus: Vielä ei voi tietää, meneekö sote -uudistus läpi. Hyvää kehittämistä on silti
tehty. Länsi-Uusimaa yhteistyölle on vahva tahtotila, vaikka lain eivät menisi läpi.
Palveluohjaajat voivat olla lähekkäinkin, silloin osaaminen kehittyy ja konsultointi on
helpompaa. Palveluohjaajien virtuaalinen tai todellinen läsnäolo on vielä auki.
Palveluohjaajina on sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja
geronomeja.
Kysymys: Espoonlahden terveysasema on suljettu vesivahingon vuoksi, huolettaa
väistö toisille terveysasemille, koska se vaikeuttaa osan kuntalaisten pääsyä
etäisyyden takia.
Vastaus: Terveysasematoiminnan ylilääkäri osaisi kertoa paremmin,
viedään hänelle terveisiä huolesta.
Kysymys: Onko terveysasemapainotteinen lähestymistapa paras? Monet asiat
tarvitsevat pitempää aikaa hoituakseen?
Kuusi vuotta sosiaali- ja terveyskeskusjohtajana toimineen näkökulmasta SuurLeppävaaran sosiaali- ja terveyskeskuskonsepti vaikuttaa ensinäkemältä laaditun
terveyspalvelujen näkökulmasta. ( ”Mallissa on painotettu terveysaseman yhteistyötä
muiden toimijoiden kanssa") Mallissa korostetaan palveluohjausta yhdestä paikasta,
mutta jää epäselväksi, miten varsinainen palvelu toteutuu.
Vastaus: Moniammatillinen työskentely on tärkeää. Terveysaseman näkökulmasta on
ollut vaikea ohjata potilaita eteenpäin.
Kysymys: Leppävaarassa ei ole saatu ruotsinkielistä lääkäripalvelua. On ollut pitkät
odotteluajat esimerkiksi puheluihin ja takaisinsoittoihin.
Vastaus: tämä on tärkeä palaute, joka viedään eteenpäin.
Kysymys: Kuinka monta yksikköä Leppävaaran alueelle tulisi? Mikä on Viherlaakson
terveysaseman tulevaisuus?
Vatstaus: Tällä hetkellä ei ole tarkkaa käsitystä asiasta. Terveyspalvelujen tehtävänä
on viedä asia lautakuntaan. Asia on valmistelussa, eikä vielä tiedetä, kuinka monta
yksikköä alueelle tulee.
Kommentti: reseptin voi uusia myös kantapalvelussa, miksi pitää soittaa? (vastaus
kommenttiin: kyseinen soittaja oli ollut erittäin iäkäs henkilö).
Kysymys: muuttuuko hus yhteistyö?
Vastaus: Yhteistyö on työnalla. Tässä työssä on keskitytty vain sisäisiin palveluihin
Päätös: merkittiin esitys tiedoksi.
6. Vastaukset järjestöjen aloitteisiin (aloitevastaukset olivat esityslistan liitteenä)
Käsittelystä:
Kommentti: Elä ja asu -keskuksiin liittyvä aloite: Suur-Matinkylän asukasfoorumissa
haastattellaan teknisen ja ympäristötoimen johtajaa Olli Isotaloa. Yhtenä
kysymyksenä on Matinkylän elä ja asu -seniorikeskus. Keskustelu nauhoitetaan ja se
tulee asukasyhdistysten sivuille. Asia on sitä tärkeämpi, mitä lähempänä sote uudistus on
Kommentti: hyvä, että Matinkylän elä ja asu -seniorikeskus pidetään keskusteluissa.
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Matinkylään rakennetaan tällä hetkellä paljon muuta.
Kommentti: Maanantaina on ollut ”tajan” kokous, jossa käsitellään tiloja.
Kuulopuheen mukaan elä ja asu -keskukset ovat ns, selvittelykohteita, jotka odottavat
vuoroaan tulevaisuudessa.
Kommentti: samasta elä ja asu -keskusasiasta: olisi hyvä, että Matinkylän elä ja asu
-seniorikeskus lähtisi liikkeelle ennen sote -uudistusta.
Kysymys: Mikä tilanne rantaraitilla mahtaa olla? Miten HSL -eläkeläislippuun liittyvä
kannanotto etenee?
Vastaus: tänään kokoontuu Helsingin vanhusneuvosto, ja sieltä saadaan tieto, mihin
on päädytty kannanoton osalta. Jos Helsingin vanhusneuvosto hyväksyy kannanoton,
niin silloin edistetään asiaa yhdessä niin, että eläkeläisten alennus tulee myös
kertalippuun. Espoon vanhusneuvosto on mukana Helsingin vanhusneuvoston
kannanotossa.
Vastaus: Olli Isotalolta kysytään myös rantaraitista Matinkylän asukasfoorumin
haastattelussa.
Vastaus: Rantaraitti on laajentunut. Länsiosan toimenpiteitä ei tällä hetkellä
kuitenkaan ole.
Kysymys: 68 + terveystarkastuksista todetaan, että usean ikääntyneen kohdalla on
tehty siirto erikoissairaanhoidosta terveysasemalle esim. sydänleikkausten seuranta.
Tämä ei toimi, ellei potilas itse ole aktiivinen määrävuosina.
Vastaus: Jatkohoitoasiat ovat tärkeitä, eikä iän pitäisi olla ratkaiseva tekijä, vaan
hoidon intensiteetti. Ensisijaista olisi saada perusterveydenhoito toimimaan.
Terveystarkastuksilla ei voida vaikuttaa jatkohoitoasioihin. Valtuuston hyväksymässä
budjetissa on pieni varaus terveystarkastuspilottiin.
Kommentti: Erikoissairaanhoidosta pyydetään usein ottamaan yhteyttä hoitavaan
lääkäriin perusterveydenhuollossa. Perusterveydenhuollon lääkärit vaihtuvat niin, ettei
potilas tapaa samaa lääkäriä useinkaan enää.
Kommentti: Aloitevastausten yhteenveto on hyvä. Maksuton pneumokokkirokote asiaan liittyen, onko totta, että rokotteen teho on vain 5%? 68 + pilotin suunnittelusta
olisi hyvä kuulla etukäteen, elä ja asu -seniorikeskukset on hyvä pitää keskustelussa,
ettei niitä unohdeta.
Kommentti: on esitetty, että HSL:n hallitus käsittelisi eläkeläisten lippualennusta
uudestaan ja peruisi edellisen päätöksensä.
Päätös: merkittiin saadut vastaukset ja käyty keskustelu tiedoksi.
7. Täyttä elämää -ohjelman päivitys, lähetekeskustelu
Täyttä elämää -ohjelma (Suunnitelma Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin
tukemiseksi 2016-2021) päivitetään siten, että se viedään loppuvuodesta 2021
valtuuston hyväksyttäväksi. Ohjelma/suunnitelma on linjassa Espoo tarinan kanssa ja
vastaa vanhuspalvelulain edellyttämää kunnan suunnitelmaa ja on samalla Espoon
ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma. Espoo tarinan päivitystä varten
tehdystä ”Mun Espoo” -kyselystä saadaan poimittua ikääntyneiden vastaukset. Aikaa
päivityksen työstämiseen on melko niukasti, noin 4kk. Lisäksi jossain vaiheessa tulee
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arvioida, tehdäänkö laaja painoversio vai, kuten Helsingissä, tiivis sähköinen esitys.
Vanhusneuvosto käy lähetekeskustelun, miten kuntalaisia osallistetaan päivitykseen.
Käsittelystä:
Kommentti: Aikataulu on tiukka, asiakirjaan tulisi vielä saada sitoutettua monet
päättävät tahot. Lisäksi korona-aika tuo omat haasteet, miten saataisiin suuri joukko
ikääntyneitä osallistumaan päivitykseen.
Kommentti: pitäisi saada ainakin kaikki seniorijärjestöt aktiivisesti osallistumaan
prosessiin.
Kommentti: Ehdotus on hyvä tiukassa aikataulussa. Olisi hyvä, jos keskeisten
seniorijärjestöjen hallitukset osallistuisivat aktiivisesti.
Kommentti: Meillä on EEKL, missä on kaikkien eläkeläisjärjestöjen edustus. Siellä
seurataan nyt voimassa olevaa ohjelmaa, tämä voisi olla hyvä foorumi, nykyisessä
ohjelmassa on hyvät linjaukset, pitäisin kiinni niistä.
Kommentti: Täyttä elämää -kirjanen on ollut hyvä perehdytysdokumentti. Miten
saadaan pienituloiset, yksinasuvat, muistisairaat ja maahanmuuttajat kuultua.
Ohjelma on niin hyvä, sääli, jos siitä tule vain 5 painopistettä ja taulukoita.
Kommentti: Järjestöjen mukaan ottaminen on erittäin hyvä. Voisiko järjestöjä pyytää
arvioimaan ja täydentämään tiettyyn vaiheeseen valmisteltua dokumenttia. Itse
pitäisin tiiviimmästä versiosta. Lyhyesti luettava voisi saada kannatusta.
Kommentti: Hyviä ehdotuksia, lisäksi voisi harkita, että käsittelyyn osallistuisi
erityisryhmien edustajia, ei tarvitse olla puhtaita ikääntyneiden järjestöjä. Vuoden
2021 alussa täytyy jo olla selvillä, miten prosessi viedään läpi. Ei pitäisi luopua
nykyisen mallisesta dokumentista, mutta palvelurakenteen kehittämisestä voisi tehdä
tiiviimmän osion.
Kommentti: voisiko taustat yms. olla osa hyvinvointisuunnitelmaa.
Kysymys: Miten sote -uudistus vaikuttaisi? Länsi-Uusimaan muiden kuntien ohjelmat
kannattaisi katsoa. Kunnissa on lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
ohjelmat.
Kommentti/vastaus: Länsi-Uusimaan kehittämishankkeeseen liittyy yksi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osio. Mietitään hyvinvointialueen ja
kunnanrajapintaa. Riippumatta sote -ratkaisusta, kunnissa pitää olla hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen ohjelmat.
Kommentti: Aina kun perustetaan työryhmä ja, jos haluaa pitää eduista huolta, pitäisi
huolehtia, että kynä on oikeissa käsissä. Espoon on hyvä olla aktiivinen.
Päätös: merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.
8. Toimikunnan lausunto ja esitys veteraani- ja eläkeläisyhdistysten
järjestöavustusesityksestä 2021
Vanhusneuvoston järjestöavustustoimikunta kokoontui 2.12.2020 ja antaa
esityksensä sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmälle. Sosiaali- ja terveyslautakunta
päättää avustuksista tammikuussa 2021. Toimikunta antaa vanhusneuvoston
lausunnon asiasta. Avustusesitys on yhdistyksen espoolaista jäsentä kohden
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samansuuruinen kuin 2020, esitys on n.12 euroa/espoolainen jäsen.
Tavoitteena on ollut jatkaa avustusten tasausta yhdistysten kesken jäsenmäärään
suhteen maltillisesti, joten kaikkien yhdistysten avustusesitys/espoolainen jäsen ei ole
aivan samansuuruinen Hakijoita oli 21 yhdistystä, yksi vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Hakijoista veteraaniyhdistyksiä oli 4, perinteisiä eläkeläisyhdistyksiä oli 15 ja
muita yhdistyksiä 2. Espoolaisia oli jäseninä näissä yhdistyksissä yhteensä 5707
henkilöä, joka on 225 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna
Päätös: merkittiin esitys tiedoksi. Hyväksyttiin toimikunnan lausunto.
9. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön
näkökulmasta
9.1 Tekninen ja ympäristötoimi/ Sirkku Wallin
Kotihoidon pysäköintilupien myöntämien: kaupungissa kenelläkään ei ole
toimivaltaa myöntää pysäköintilupia. Pysäköintilupajärjestelmää on edistetty
toimialojen yhteistyönä, mutta valmiutta järjestelmän käyttöönottoon ei vielä ole.
9.2 Sosiaali- ja terveystoimi/ Matti Lyytikäinen
Kaupunginhallituksen päätöksellä kotihoidon pysäköintiasia annettiin tekniselle
ja ympäristötoimelle hoidettavaksi. Nyt kuitenkin asia on myöhemmin sovittu
sosiaali- ja terveystoimen hoidettavaksi. Henkilöt ja autot ovat tiedossa, mutta
pysäköintiin liittyvät yksityiskohdat ovat s sosiaali- ja terveystoimen vielä
epäselviä. Helsingissä kotihoidon pysäköinti liittyy asukaspysäköintiin, johon
malli on helpompi liittää. Asia kuulostaa yksikertaiselta, mutta käytännössä se
onkin hankalampi.
Kommentti: Tampere on palkittu ikäystävällisestä teosta, koska siellä otettiin
käyttöön heti kotihoidon pysäköinti, kun laki tulivoimaan.
Covid 19 -ilmaantuvuus on kasvamassa HUS-piirissä. Sairaalahoidon tarve on
lisääntymässä, osastohoidossa olevien määrä koko suomessa on kasvamassa.
Tehohoidossa olevien määrä on ollut vielä kohtuullisen hyvällä mallilla. Nyt
ollaan leviämisvaiheessa, kriteerit ovat täyttyneet. Espoossa on 85 henkilöä
tartunnanjäljityksessä. Henkilökuntaa on siirretty muista tehtävistä sinne.
Ikääntyneiden osuus sairastuneista on kasvanut syksyn aikana. Jorvissa on
yhdellä osastolla epidemia, ja osasto on suljettu. Korona -potilaille on tilaa, mutta
muusta syystä sairaalahoitoa tarvitsevien osalta on tiukempaa.
Korona -rokotteita on tulossa Suomeen. Espoo saisi ensivaiheessa noin 6000
rokotetta ja myöhemmin lisää. Rokote edellyttää -70 C -asteen lämpötilaa.
Muiden rokotteiden kohdalla käsittely on helpompaa. Kansallisia
priorisointisuosituksia laaditaan. Ensivaiheessa rokotetaan ensilinjassa
työskentelevät työntekijät, seuraavaksi ikääntyneet ja sen jälkeen riskiryhmät
iästä riippumatta.
Kysymys: Milloin palvelukeskukset saataisiin auki? Olisi tärkeää päästä
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kokontumaan taas. Onko Espoossa alueellista jakaumaa koronan suhteen?
Vastaus: Eniten tällä hetkellä korona -positiivisia henkilöitä on Suur-Matinkylän,
Suur-Leppävaaran ja Espoon keskuksen alueilla. Palvelukeskuksia ei voida
avata vielä, riski on liian suuri. Voimia ikääntyneelle väelle. Tauti on vakava ja
laajasti sairastuminen rasittaisi terveydenhoitojärjestelmää. Epidemian hallinta
liittyy suoraan siihen, miten ihmeiset noudattavat turvaohjeita. Kannattaa
tsempata vielä.
Kysymys: Miten koronavilkku toimii? Sehän on tärkeä jäljittämiseksi.
Vastaus: Ei ole ihan tarkkaa tietoa toiminnasta, mutta muuttajia ovat läheisyys
ja aika. Koronavilkku ei auta jäljittämisessä valitettavasti, koska se ei kerro,
missä tilanteessa mahdollinen altistus on tapahtunut.
Kysymys: Mediassa on ollut puhetta joulun ajan työskentelystä, jossa saattaa
olla ongelmaa. Myös oman joulun viettäminen surettaa, jos vain pihalla voi
tavata, mutta ei auta muu.
Kommentti: Surettaa varsinkin pienet lapset, heille kovaa, kun ei pääse
isovanhemman syliin, eikä joulua voi viettää yhdessä. Pitäisi korostaa, että on
hyvä liikkua ulkona. Pitäisi kehottaa vanhuksia jatkamaan ulkoilua ja kuntoilua.
Emme tiedä, kuinka kauan tilanne kestää.
Kysymys: mikä on kuolleisuustilanne verrattuna normaaleihin vuosiin?
Kuolevatko ikääntyneet aikaisemmin kuin ennen?
Vastaus: Näyttää siltä, ettei ole merkittävää muutosta aiempiin vuosiin.
Tilastoissa ollaan 110 kuolemaa isommassa luvussa kuin viime vuonna (noin
10%), kuitenkin lukumäärissä on jonkin verran variaatiota vuosittain.
Kommentti: Lieväkin korona voi olla kiusallinen. Voi olla jälkioireita, kuten kova
väsymys. Olkaa varovaisia ja liikkukaa.
9.3 Sivistystoimi/ Susanna Tommila
Pientä lohtua voi saada korona-ajan ankeuteen digitaalisten aktiiviteettien
kautta: espoo.fi/ohjattuliikunta, jonka kautta löytyy linkki omatoimiseen liikuntaan.
Kirjastot ovat rajoitetusti auki (palautus ja tilausten nouto onnistuu). Kirjastoilla
on uutena palveluna ns. joustoasiakkuus. Joustoasiakkuus tarkoittaa, että
asiakas valtuuttaa jonkun muun hoitamaan kirjastoasioinnin puolestaan.
Joustoasiakkaiden lainoille ei kerry myöhästymismaksuja eivätkä heidän
lainansa mene perintään. Laina-ajat ja uusinnat ovat kuitenkin samat kuin muilla
asiakkailla.
Joogaa, ulkoilmagallerioita, konsertteja jne. löytyy sivulta: urbanespoo.fi/.
Kauneimmat joululaulut tarjolla Tapiola sinfonietta. Myös kulttuurin ja liikunnan
puolella huoli on suuri, että ihmiset pysyvät korona-ajasta huolimatta kunnossa.
Taloudellisestikin on hankalaa, kun tilat ja tilaisuudet on suljettuna. Näiden
toimintojen työntekijät auttavat muulla tavalla poikkeusaikana.
Kommentti: kiitos, miten hienoja palveluja on tarjolla.
Kommentti: Kiitos itsenäisyyspäivän konsertista ja monista muista tärkeistä
palveluista. Hienoa venymistä korona-aikana. On tullut uusia kunnallisia
kulttuuripalveluja.
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Vastaus: itsenäisyyspvän konsertti on katsottavissa tammikuun alkupuolelle
asti.
9.4 Konserniesikunta/ Kari Sirviö
Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset ovat pudonneet
vain noin 20% eli ihmiset kuitenkin liikkuvat. Kulkukeskus: autot on saatu
sovittua. On myös korjattu useita väärinymmärryksiä. Monet tutut autot ja
kuljettajat jatkavat edelleen.
Päätös: merkittiin esitykset tiedoksi.
10. Ehdotus vanhusneuvostolle
Vanhusneuvoston jäsen esittää, että Espoon vanhusneuvosto tukisi EETU ry:n
ehdotusta, että Suomi muiden pohjoismaiden tapaan, päättää hankkia yli 65vuotiaille tehokkaammat influenssarokotteet mahdollisimman pian, viimeistään
seuraavan hankintakilpailun yhteydessä ja että rokoteannosten riittävyydestä
huolehditaan tulevaisuudessa paremmin kuin tänä vuonna.
Päätös: vanhusneuvosto tukee EETU ry:n ehdotusta.
11. Sykettä Syksyyn -juhlan ajankohta 2021
Kulttuurikeskuksessa on tarjolla juhlan ajankohdaksi sunnuntai 10.10.2021 vanhusten
viikolla.
Kommentti: Pystytäänköhän aikaansaamaan juhlaohjelma korona-aikana. Voi esittää
erilaisia ohjelmanumeroita. Vanhusneuvosto tukee järjestöjä miettimään uusia
toimintatapoja poikkeustilanteessa.
Päätös: valittiin 10.10.2021 Sykettä Syksyyn -juhlan ajankohdaksi.
12. Tiedoksi vanhusneuvoston 2019-2021 toimintakauden päättyminen ja
vanhusneuvoston vaihtuminen
Vanhusneuvoston toimintakausi päättyy 31.5.2021. Kaupunginhallitus asettaa kesän
2021 aikana uuden vanhusneuvoston. Eläkeläis- ja veteraaniyhdistykselle lähetetään
kevään aikana pyyntö nimetä ehdokkaita uuteen vanhusneuvostoon.
Päätös: merkittiin tiedoksi vanhusneuvoston vaihtuminen.
13. Muut asiat:
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.01.
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__________________
Olli Männikkö
puheenjohtaja

__________________
Maria Rysti
sihteeri

__________________
pöytäkirjan tarkastaja

Kevään 2021 vanhusneuvoston kokoukset ja järjestötapaaminen
Kevään 2021 vanhusneuvoston kokoukset (keskiviikkoisin 12.30-15.30, paitsi 12.5 klo
12-16):
13.1.2021
10.2.2021
10.3.2021
7.4.2021
12.5.2021 lyhyt kokous klo 12-13.30 ja järjestötapaaminen 13.30-16

9

