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 TARKASTAMATON PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: keskiviikkona 23.9.2020 klo 16.00 – 17.00  

 

PAIKKA: Teams – kokous 

 

LÄSNÄ: Jäsen  Varajäsen 

 Jääskeläinen, Tapani Pirttimäki, Raili 

 Limnell, Patrik Tonteri, Alpo 

 Nystén, Patrik 

 Oksanen, Pekka 

 Svartbäck, Marianne 

 Ylitalo, Erkki 

 

 Forsström, Peter, pj. 

 Ekholm, Marianne, siht.  

  

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus. 

Vanhusneuvosto kokoontui Teamsin välityksellä etäkokoukseen. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Läsnäolijat todettiin yllä olevan luettelon mukaan. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (15.6.2020) 

(Teams-kokous) 

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitus- ja ajankohtaiset asiat vanhuspalveluissa 

-Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen yhteiskokouksen (PKS) järjestäjäkaupunki on 

tänä vuonna Espoo ja ajankohta on tiistai 20.10. Kokous toteutetaan etäyhteyksillä. Van-

husneuvoston jäseniä ja varajäseniä pyydetään ilmoittautumaan sihteerille, joka toimittaa 

jokaisen henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen Espoon vanhusneuvoston sihteerille. 

Osallistujille lähetetään henkilökohtainen kutsu ja kokouslinkki. 

 

-Valtiovarainministeriön ym. järjestämä valtakunnallinen Avoin hallinto-seminaari van-

husneuvostoille järjestetään keskiviikkona 21.10. (Helsinki). Seminaari järjestetään 

etäyhteyksillä. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki on lähetetty aikaisemmin vanhusneuvos-

ton jäsenille. Jäseniä pyydetään ilmoittamaan sihteerille, mikäli osallistuu seminaariin.  

 

-kotihoidon ja tukipalveluiden myöntämiskriteerit päivitetään syksyn 2020 aikana ja asia 

viedään sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltäväksi 11/2020. 

 

 



 

 

-Villa Bredan tilat ovat toistaiseksi suljettuina, kuten myös lounasruokailu ja ryhmätoi-

minta. Syyskuussa on aloitettu erityistä tukea tarvitseville asiakkaille yksilöllistä päivä-

toimintaa/kuntoutusta n.2 h/pvä kotona pärjäämisen tueksi. Aamupäivällä ja iltapäivällä 

osallistuu yksi asiakas kerrallaan. Tarpeen mukaan enintään kaksi asiakasta/krt.   

  

 -Omaishoitajat ovat joutuneet erittäin haastavaan tilanteeseen korona-aikana koska    

esim. lakissääteisten vapaapäivien järjestäminen on ollut lähes mahdotonta vallitsevien 

rajoitusten takia. Vanhuspalvelut haluaisi muistaa omaishoitajia jollain tavalla. Ideoita ja 

ehdotuksia otetaan mielellään vastaan. 

 

6. Valiokuntien edustajien puheenvuorot 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: 

-Valiokunta on antanut lausunnon valmisteilla olevasta Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja  

 terveysratkaisusta. 

-Kokouksessa 23.9. käsiteltiin vuoden 2021 talousarvion valmistelua. 

Yhdyskuntavaliokunta: 
-Valiokunnassa on käsitelty erilaisia MAL-sopimuksia, mm. paikallisradasta ja sen kus-

tannuksista. MAL-sopimuksiin kuuluu myös asumiseen liittyviä asioita, kuten esim. 

asumisen keskittäminen rataliikenteen läheisyyteen. 

-Kauniainen on sitoutunut rakentamaan keskimäärin n.80 asuntoa/vuosi. 

-Tonttivuokrat ja niiden maksut 

-Pysäköinninvalvonta kaupungin alueella alkaa vuoden 2021 alusta. 

-Vanhan Elannon kiinteistö Urheilutiellä on purettu. Kaupunki vuokraa tontin päiväko-

tiyritykselle, joka rakentaa paikalle päiväkodin. 

-Petran/Kansalaisopiston sijoitus tulevaisuudessa on herättänyt keskustelua ja erilaisia 

vaihtoehtoja on esitetty. 

Liikuntavaliokunta: 

-Monet liikuntapaikat ovat olleet pitkään suljettuna korona- ja kokoontumisrajoitusten 

takia. Tätä aikaa on käytetty huoltotöiden tekemiseen, ja paikat ovat tällä hetkellä hyväs-

sä kunnossa. 

-Pururadalla pyöräily: asiaa selvitetään. 

Sivistysvaliokunta: 

-valiokunnalla ei ole ollut kokousta kevään jälkeen. 

 

7. Aloite omaishoitajien auttamisvierailuista hoivayksikössä 

Jäsen Kivisaari on laatinut aloitteen omaishoitajien auttamisvierailuista hoivayksikössä. 

Vanhusneuvosto keskusteli aloitteesta ja päätti lähettää aloitteen sosiaali-ja terveysvalio-

kunnan esittelijälle. 

Lyhyempi, kaksikielinen versio aloitteesta lähetetään KaunisGranin yleisöpalstalle. 

 

8.  Muut asiat 

Grankulla Svenska Pensionärer rf (GSP) kirjoittaa 45-vuotisjuhlakertomusta, johon toi-

votaan kuvia, mm. Vanhusneuvoston kuva. Sovittiin, että mahdollisimman moni van-

husneuvoston jäsenistä kokoontuu valokuvattavaksi kirjaston kohdalle tiistaina 29.9. klo 

10. 

 

9.  Seuraava kokous 
Seuraava kokous 27.10.2020 klo 16.00. Toteuttamistapa ilmoitetaan myöhemmin. 

 

10. Kokous päättyy 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00. 

 

 

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 

 


