
 

 

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 

VANHUSNEUVOSTO                    PÖYTÄKIRJA     3/2020            

 

 

 PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: maanantaina 15.6.2020 klo 16.00 – 16.45   

 

PAIKKA: Teams - etäkokous. 

 

LÄSNÄ: Jäsen  Varajäsen 

 Oksanen, Pekka 

 Pirttimäki, Raili 

 Svartbäck, Marianne 

 Ylitalo, Erkki 

 

 Forsström, Peter, pj. 

 Ekholm, Marianne, siht. 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Kokous toteutettiin Teams-etäyhteydellä kokouslinkillä. 

Etäyhteydessä olleet osallistujat lueteltu pöytäkirjassa. 

 

3. Esittelylistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (4.3.2020) 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitusasiat vanhuspalveluissa 

- Covid-19 on aiheuttanut paljon erityisjärjestelyjä vanhuspalveluissa koko kevään aika-

na. Niistä on selvitty kiitettävästi. Lisätietoja toimintarajoitusten purkamisesta Villa Bre-

dan eri toiminnoissa odotetaan ennen juhannusta tai kesäkuun lopussa. Toistaiseksi esim. 

lounasruokailua ei ole suunnitteilla heinäkuulle. 

- Hoivayksikön asukkaille ja omaisille on järjestetty kaksi tapaamispaikkaa: Paviljonki 

alapihalla, missä yhteydenpito asukkaan ja omaisen välillä toimii matkapuhelimella Ols-

sonin kokoustilasta. Toinen tapaamispaikka on Träffis, vierailukontti yläpihalla. Träffis 

on jaettu kahteen osaan plexiseinällä. Yhteys toimii mikrofoneilla.  

Myös ulkoilumahdollisuuksia on lisätty. Kaikkia vierailutapoja on käytetty ahkerasti. 

Vierailuissa on käytetty suojamaskia ja huomioitu käsihygienia sekä tilojen desinfiointi 

vierailuiden jälkeen. 

-Villa Bredassa ja muissa toimipisteissä, kuten päiväkodeissa, on kevään aikana ommeltu 

kangasmaskeja sekä ostettu maskeja yhteensä n.1400 kpl. Kangasmaskeja säilytetään 

Villa Bredassa perustetussa varmuusvarastossa.   

-Villa Bredan sosiaaliohjaajaa rekrytoidaan. Päätös tehdään ennen juhannusta. 

 

6. Valiokuntien edustajien puheenvuorot 

Kulttuurivaliokunta: 

-valiokunta on päättänyt, ettei kevään kurssimaksuja palauteta osallistujille. 



 

 

-Nya Paviljongenin ympäristön pysäköintijärjestelyjä uudistetaan. Suunnitelmissa paino-

tetaan mm. esteettömyyttä ja pyöräilyparkkia. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: 

-valiokunta on antanut lausunnon kaupungin liikkumisohjelmasta. 

-valiokunta on hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon kesän 2020 uudet auki-oloajat. 

Terveysaseman lääkäritilanne on tällä hetkellä hyvä ja lääkäriaikoja on saatavilla. 

Liikuntavaliokunta: 

-ei edustajaa läsnä. 

Yhdyskuntavaliokunta: 

-ei edustajaa läsnä. 

 

7. Lausuntopyyntö kaupungin liikuntasuunnitelmasta (liitteenä)  

Vanhusneuvosto muokkasi lausuntoluonnosta ja hyväksyi sen. Sihteeri lähettää lausun-

non liikuntavaliokunnalle viim.18.6. 

 

8. Muut asiat 

Ei muita asioita. 

 

9. Seuraava kokous 

Vanhusneuvoston jäsenet toivoivat seuraavalla kerralla ”fyysistä” kokousta. Mikäli ko-

koontumisia sallitaan Villa Bredassa, kokous järjestetään kattoterassilla maanantaina 

24.8. klo 16.00. Kokouskutsu lähetetään viikkoa ennen kokouspäivää. 

 

10. Kokous päättyy 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45. 

 

 

 

 

Peter Forsström   Marianne Ekholm 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 
Jakelu: vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet 

 vammaisneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri 

 sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja  
 yhdyskuntavaliokunnan puheenjohtaja 

 sivistysvaliokunnan puheenjohtaja 

 liikuntavaliokunnan puheenjohtaja 
 Ulla Tikkanen, Anna-Maija Liedenpohja, Heidi Backman, Marianna Harju, Benjamin Feodoroff 

 


