
 

 

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 

VANHUSNEUVOSTO               PÖYTÄKIRJA       1/2021            

 

 

  PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: keskiviikkona 27.1.2021 klo 16.00 – 17.05  

 

PAIKKA: Teams etäkokous 

 

LÄSNÄ: JÄSEN  VARAJÄSEN 

 Jääskeläinen, Tapani Pirttimäki, Raili 

 Koivisto, Marketta Tonteri, Alpo 

 Limnell, Patrik 

 Nysten, Patrick 

 Oksanen, Pekka 

 Svartbäck, Marianne 

 Ylitalo, Erkki 

 

 Forsström, Peter, pj. 

 Ekholm, Marianne, sihteeri 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Läsnäolijat todettiin yllä olevan luettelon mukaan. 

 

3. Esittelylistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin.   

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (24.11.2020) 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitus- ja ajankohtaiset asiat vanhuspalveluissa 

- Ikäihmisten rokotuksia on aloitettu iäkkäimmistä ikäryhmistä, yli 85-vuotiaat. 

- Palvelukeskuksen henkilökunta on soittanut yli 85-vuotiaille ja muistuttanut ajanva-

rauksesta. Asiakkaat ovat olleet suurimmaksi osaksi kiitollisia soitoista.  

- Vanhuspalveluiden organisaatiomuutos 1.1.2021 alk.: hoivayksikön nimi on muutet-

tu asumisyksiköksi. Vastaava sairaanhoitaja rekrytoidaan toisen kerroksen ryhmäko-

tien esimieheksi (30 asukasta). Asumisyksikön laitoshuoltajat siirtyvät palvelukes-

kuksen tukipalveluihin, esimiehenä palvelukeskuksen esimies. Palveluohjaustiimi 

toimivat vanhuspalvelupäällikön alaisuudessa. 

- Apotin käyttöönotto lähestyy ja henkilökunnan koulutukset ovat alkaneet. Apotti-

järjestelmä otetaan käyttöön huhtikuun lopussa. 

- Asumisyksikön vierailukäytännöt jatkuvat toistaiseksi samalla tavalla: Träffis-kontti 

Villa Bredan yläpihalla. Työajan jälkeen iltapäivällä käytössä Kukkapuro-Sali, Gra-

ni-keittiö ja kirjasto. Vierailuajat varataan etukäteen. 

Sopimuksen mukaan vierailu voidaan järjestää asukkaan omassa huoneessa, esim. 

saattohoitotilanteessa. 

 

 



 

 

 

 

 

6. Valiokuntien edustajien puheenvuorot 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: 

Uusi kuljetuspalveluiden Kulkukeskus. Keskuksen on tarkoitus organisoida sosiaalihuol-

to – ja vammaispalvelulain mukaan myönnettyjä asiakaskuljetuksia Uudellamaalla, 

yht.n.220 käyttäjää. Muutama kunta Uudellamaalla eivät ota käyttöön Kulkukeskusta. 

Espoon kaupunki hallinnoi kuljetuskeskuksen järjestelmää. 

Kulkukeskuksen sopimuksen hyväksymisestä äänestettiin puolesta 6-3. Valiokunnan ko-

kouksen jälkeen Kaupunginhallitus käytti otto-oikeuttaan ja asiaa käsitellään Kaupun-

ginhallituksen kokouksessa. 

 

Yhdyskuntavaliokunta: 

Gallträskin kunto on tarkastettu ja veden laatu on todettu hyväksi. Järven hoito- ohjelmaa 

jatketaan v.2030 asti. 

Teinikuja 2: hakevat kaavamuutosta ja lisää rakennusoikeutta. 

Kavallintie-Pohj.Heikelintie-Kandidaatintie: toiveena jalkakäytävää. Päätös oli kuitenkin, 

ettei jalkakäytävää rakenneta. 

Kasavuorentie: tien varteen rakennetaan 9 pysäköintitaskua, jolloin nykyinen ajoväylä 

kapenee. 

Ehdotettu, että kaupungin omistamien alueiden tonttivuokraa korotetaan.  

 

Liikuntavaliokunta: 

Laskettelurinteeseen on hankittu uusi jäähdytyslaite. 

Hiihto- ja luistinradat ovat hyvässä kunnossa ja ovat vilkkaassa käytössä. 

Liikuntasaleissa on hiljaista koronarajoituksista johtuen. 

 

Sivistysvalokunta:  

Kokousta ei ole pidetty. 

Kaupunkiin rekrytoidaan uutta sivistystoimenjohtajaa. 

 

7. Lausuntopyyntö: 

Kylpyläntien katusuunnitelma. Vanhusneuvosto totesi, ettei ole huomautettavaa suunni-

telmasta.  

 

8. Muut asiat: 

Toimintasuunnitelma: laaditaan v.2020 pohjalta. 

Päätettiin valita Raili Pirttimäen vanhusneuvoston edustajaksi Kauniaisten vanhuspalve-

luverkostoon, GeroGraniin.Tapaamisia on 2-3/vuosi. 

Joulukuun Ikäohjelman työpajan materiaalia kaivataan. 

Todettiin, että vuoden 2019 toimintakertomus ei ole hyväksytty vanhusneuvostossa. 

Toimintakertomus hyväksyttiin ja sihteeri lähettää sen kaupungin kotisivuille. 

Vuoden 2020 toimintakertomus laaditaan kevään aikana.  

 

9.  Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään maaliskuussa. Päivämäärä sovitaan puheenjohtajan kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. Kokous päättyy 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05. 

 

 

 

 

 

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, Marianna Harju, Benjamin Feodoroff 

 


