
 

 

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 

VANHUSNEUVOSTO               PÖYTÄKIRJA    1/2020            

 

 

  PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: keskiviikkona 29.1.2020 klo 16.00 – 18.20 

 

PAIKKA: Villa Breda /Arkkiatri 

 

LÄSNÄ: JÄSEN  VARAJÄSEN 

 Jääskeläinen, Tapani Kivinen, Matti 

 Kivisaari, Arto Ojaluoma, Ingrid 

 Koivisto, Marketta Pirttimäki, Raili 

 Limnell, Patrik 

 Nystèn, Patrick 

 Oksanen, Pekka 

 Svartbäck, Marianne 

 Ylitalo, Erkki 

 

 Forsström, Peter, pj. 

 Ekholm, Marianne, siht. 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.01. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Läsnäolijat todettiin yllä olevan luettelon mukaan 

 

3. Esittelylistan hyväksyminen 

Muihin asioihin lisättiin: Vertaistukea vanhuksille digiasioissa (Erkki Ylitalo) 

Eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajien vetoomus juna aseman laiturista 27.1. (Senaatti-

kiinteistölle) 

Kaupungin kotisivut (Patrik Nystèn) 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (11.12.2019) 

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitusasiat vanhuspalveluissa 

-Apotti: kaupunki valmistautuu tulevaan uuteen potilas- ja asiakastietojärjestelmään. Vil-

la Bredan Musiikkihuone toimii Apotti-työskentelyn toimipisteenä vuoden eteenpäin.  

-kaupungin kotihoidon kriteereitä päivitetään ja yhtenäistetään vastaamaan lähikuntien 

kriteereitä. Vanhusneuvosto haluaa viestittää valmistelijoille, että mahdollisimman pal-

jon voitaisiin kuitenkin vastata kauniaislaisten ikäihmisten yksilöllisiin tarpeisiin palve-

luiden suhteen. Vanhusneuvosto kutsuu asiaan perehtynyttä virkamiestä kokoukseen 

esittelemään kriteereitä. Sihteeri lähettää vanhusneuvoston jäsenille perustietoa kotihoi-

don asiakasmääristä, omaishoidon piirissä olevista asiakkaista ym.  

-geriatri Benjamin Feodoroff työskentelee 2 päivää viikossa Villa Bredassa (1 pvä hoi-

vayksikössä ja 1 pvä kotihoidossa). Vastaanottohuone Elonen sijaitsee 2 krs. kotihoi-

don/kuntosalin aulan kohdalla. 

 

 

 



 

 

6. Valiokuntien edustajien puheenvuorot/ajankohtaiset asiat 

Sosiaali - ja terveysvaliokunta: 

-Vammaispalvelulain ja Sosiaalipalvelulain mukainen kuljetuspalvelu uudistetaan ja 

palvelusta on laadittu toiminta- ja asiakasohjeluonnos. Vammais - ja vanhusneuvosto 

kokoontuvat yhteiskokoukseen 30.1. Kokouksessa käsitellään luonnosta.    

- valiokunnassa käsiteltiin pääkaupunkiseudun (PKS) sote-erityisratkaisua. 

- terveystarkastukset yli 70 vuotiaille: valiokunta palautti asian johtavalle ylilääkärille 

Pia Höglundille lisäselvitystä varten. 

- omaishoitajille maksettavat palkkiot. 

- vanhusneuvoston jäsen esitti kiitoksensa terveysaseman hyvästä hoidosta. 

 

Liikuntavaliokunta: 

-valiokunnalla on kokous helmikuussa.  

-uimahallin tulevaisuus on ajankohtainen. Todettiin, että vesijumpat ovat todella suosit-

tuja ja moni vesijumppaaja toivoo jumpalle lisätilaa altaasta. Samalla vanhusneuvosto 

toivoo, ettei vanhaa uimahallia pureta ennen kuin mahdollinen uusi uimahalli on valmis. 

-Gallträskin avantouimarit kaipaavat pukukoppia Gallträskin avantouintipaikalle. Erkki 

Ylitalo on yhteydessä Kole ry:n, joka hallinnoi rannalla olevaa pikkumökkiä, 

 

Yhdyskuntavaliokunta: 

-Raamattuopiston tontin kaavamuutos on loppusuoralla. Valiokunta on pyytänyt lisätie-

toja tulevien asuntojen koosta - montako minkäkokoisia asuntoja on suunnitteilla. 

-lisätietoja on pyydetty myös Asematie 10-14:n rakennushankkeen asuntojakaumasta.      

Asematien vanhat talot on tarkoitus purkaa ja tilalle rakennetaan uusia taloja, joissa yksi 

lisäkerros ja maanalainen pysäköinti. 

 

Kulttuurivaliokunta: 

-kaupungintalon näyttelytila siirretään kirjastoon, entiseen lukusaliin. Kirjaston moni-

puoliset palvelut saa paljon kiitosta. 

 

7. Toimintasuunnitelma 2020 

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma laadittiin keskustelun ja ideoiden pohjalta. Raili Pirt-

timäki esitti idean messu/infopäivästä Villa Bredassa keväällä. Tapahtumaan voisi pyy-

tää esittelijöitä, kuten esim. Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojan. Päätettiin koota 

työryhmä pohtimaan infopäivän toteuttamista. Ryhmään valittiin Peter, Arto, Raili,  

Pekka ja sihteeri. Teeman voisi olla myös konkreettista digiteknologian opastusta. 

Älypuhelimen käyttö voisi lisätä digiosaamisprojektiin/toimintasuunnitelmaan.  

 

8. Yhteiskokous vammaisneuvoston kanssa to 30.1. klo 14 Kaupungintalolla 

     Osallistujia: kokoukseen osallistuu useampi vanhusneuvoston jäsen. 

 

9. Heijastinprojekti 

KSS ry kokosi ompeluryhmän ja 117 nauhaa jaettiin ensimmäisessä kokouksessa. Hei-

jastinnauhat ovat olleet suosittuja. 

GSP:n ryhmä on myös ommellut yli 100 nauhaa. Hyvä idea näyttää leviävän ympäri Ete-

lä-Suomea. Nimeksi on tullut Heijastava Grani-nauha. Tilauslista voidaan ”perustaa” 

VB:n Info:n Yhdistykset voivat ommella n.20 kpl/yhdistys. 

Tähän mennessä kustannukset ovat olleet n.500 €/yhdistys.  

 

10. Muut asiat 

-Vertaistukea vanhuksille digiasioissa: Päivän slogan on ”Digiosaaminen on kansalais-

taito”. Mm. julkishallinto kehittää laajasti digipalveluita. Kauniaisissa saa tarvittaessa 

tukihenkilöiltä apua digiasioissa sekä suomeksi että ruotsiksi. Myös kirjastossa on ilmai-

nen SeniorNet-opastus. Jos ei omista omaa tietokonetta voi tiedustella tukihenkilöiltä    



 

 

onko mahdollisuus saada tietokoneen käyttöönsä. Odenwallissa sijaitseva DigiLab on tu-

tustumisen arvoinen. 

Uudenmaan alueella koulutetaan kuntatutoreita digiopastajiksi. Nuorten aktivointi opas-

tajiksi – onnistuisiko? 

 

Juna aseman laituri: KSS ry:n ja GSP rf:n puheenjohtajat ovat laatineet yhteisen ve-

toomuksen 27.1. VR ei enää hallinnoi laiturialuetta vaan vastuu on siirtynyt Senaatti-

kiinteistölle. Vanhusneuvosto päätti lähettää vetoomuksen Senaatti-kiinteistölle. Tiedok-

si ja jakeluun: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Länsiväylä, Iltalehti, vammais-

neuvoston puheenjohtaja (sihteeri) 

Vetoomuksen liitteeksi vanhusneuvoston tekemä aloite laituriasiassa (2019).  

 

 Kaupungin kotisivut: 

 Ikäihmisten palveluiden löytäminen kaupungin kotisivuilta on haasteellista. Tiedot pitäi-

si olla helpommin löydettävissä. Sihteeri tiedustelee kaupungin viestintäryhmältä missä 

mennään kotisivujen päivittämisen suhteen. 

  

11. Seuraavat kokoukset 4.3.2020 ja 15.4 klo 16.  

 

12. Kokous päättyy 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20. 

 

 

 

 

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 

 


