ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD

Pöytäkirja

Vanhusneuvoston kokous 2/2011
Aika:

31.05.2011 klo 14.00—15.42

Paikka:

Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone

Läsnä:

Olli Männikkö pj
Jarkko Rahkonen
Liisa Haverinen
Pirkko Törmänen
Esa Rinne
Kalevi Heinilä
Lasse Hoffman
Sirpa Lindholm
Brita Pawli
Matti Passinen
Leo Hiltunen
Juha-Veikko Kurki, poistui klo 15.30
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. Lisättiin työjärjestyksen kohdaksi 5 lausunto lakiluonnoksesta
laiksi iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja ja pöytäkirjantarkastajan valinta
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pirkko
1

Törmänen
5. Vahausneuvoston lausunto luonnoksesta laiksi iäkkään henkilön sosiaali- ja
terveyspalvelujen saannin turvaamisesta
Puheenjohtaja kävi läpi lain ydinkohtia ja lausunnosta tehtyä luonnosta, joka jaettiin kokouksen osanottajille. Keskusteltiin annettavan lausunnon sisällöstä:
lakia pidettiin erittäin tarpeellisena
todettiin, että kysymys on puitelaista
ennakoivan toiminnan osuutta laissa pidettiin erittäin tarpeellisena.
Lisäksi keskusteltiin palvelujen laatuun ja saatavuuteen liittyvien näkökulmien riittävästä näkymisestä laissa. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin laadittu lausuntoluonnos pienin
korjauksin lähetettäväksi Sosiaali- ja terveysministeriöön.
6. Palaute järjestötapaamisesta 27.5.2011
Todettiin, että tilaisuudessa saatiin hyvä kuva espoolaisesta yhteistyöstä ikääntyneiden
hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä. Esitettiin toivomus, että sama
kooste käytäisiin läpi myös vanhusneuvoston kokouksessa siten, että sitä peilataan
ikääntymispoliittiseen ohjelmaan.
Pohdittiin tapaamisen ajoitusta ja päädyttiin siihen, että tapaamisen ajankohta pyritään
siirtämään varhaisempaan kevääseen. Mietittiin, miten järjestöjen osuutta voisi lisätä
tapaamisessa.
7. Vanhusjärjestöjen aloitteet
Juha-Veikko Kurki kertoi Helsingin seudun liikenteen meneillään olevasta laajasta
suunnittelu- ja kehittämistyöstä. Periaatteena on, että uudistusten tekeminen keskitetään tulevaan kokonaisuudistukseen. Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa käydään
läpi mm. Helsingissä käytössä olevien kutsulinjojen toiminta.
Todettiin vuoden 2010 aloitteet ja niiden käsittelyn tilanne.
Rakennuslautakunta on käsitellyt vuoden 2010 aloitteet ja todennut, että niissä ei ole
sellaisia, joihin lautakunta voi vastata.
Vuodelle 2011 aloitteita on tullut tähän mennessä neljä kappaletta. Aloitteet lähetetään
toimialoille käsiteltäviksi.
8. Espoonlahden palvelukeskus Puistokartano -rakennushanketta koskeva lausuntopyyntö
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Jarkko Rahkonen esitteli luonnosta lausunnoksi palvelukeskus Puistokartanosta. Todettiin, että palvelukeskus on tarkoitettu itsenäiseen asumiseen. Konsepti on samansuuntainen kaupungin elä- ja asu - mallin kanssa. Hankkeesta saadun selvityksen pohjalta tarkasteltuna esteettömyysasiat on otettu hankkeessa hyvin huomioon. Kiinteistön
sijainti on hyvä. Piha-alue on niukka. Vanhusneuvosto puoltaa lausunnossa hanketta.
9. Sykettä Syksyyn -juhlan valmistelun tilanne
Brita Pawli esitteli järjestelyjen tilannetta. Valmistelutyöryhmä on kokoontunut kaksi
kertaa. Suunnittelu on hyvässä vauhdissa ja ohjelma on jo pitkällä. Kaupunginjohtaja
Jukka Mäkelä on lupautunut juhlapuhujaksi. Todettiin, että juhlan järjestäminen sunnuntaina lisää kustannuksia.
10. Kouvolan vanhusneuvoston vierailu 7.9.2011
Sirpa Immonen esitteli lakiluonnoksen iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen
saannin turvaamisesta sekä lain valmistelun tilanteen. Keskusteltiin lakiluonnoksesta ja
Espoon tilanteesta suhteessa siihen erityisesti ikääntymispoliittisen ohjelman ja sen toteuttamisen näkökulmasta. Lisäksi keskusteltiin senioriasiamiehen saamisesta Espooseen. Järjestöjä informoidaan lain valmistelun tilanteesta ja Sosiaali- ja terveysministeriön käyttämästä mahdollisuudesta antaa lausuntoja internetin kautta. Asia otetaan
järjestötapaamisen asialistalle.
11. Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen tapaaminen 8.9.2011 Vantaalla
Merkittiin tiedoksi.
12. Muut asiat
Harriet Klar kertoi tekemästään valtuustoaloitteesta 55 vuotta täyttäneiden miesten
mahdollisuudesta päästä PSA-testiin halutessaan.
Jarkko Rahkonen kertoi Nobina-bussiyhtiön tilaisuudesta, jossa kerättiin palautetta
eri asiakasryhmien kokemuksista.
Olli Männikkö on saanut aloitteen pankkiautomaattien sijoitteluun ja pankkipalveluihin liittyvistä asioista. Päätettiin lähettää vanhusneuvoston nimissä kirje Finanssialan keskusliitolle, jossa ystävällisesti pyydetään kiinnittämään asiaan huomiota
henkilökunnan koulutuksessa vanhuksiin suhtautumisessa.
Olli Männikkö on saanut sähköpostia Espoon terveyspalveluihin liittyen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:42
Espoossa 31.5.2011
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Olli Männikkö, pj

Sirpa Immonen, siht.

Pirkko Törmänen, pöytäkirjantarkastaja
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