
 

 

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 

VANHUSNEUVOSTO                   PÖYTÄKIRJA          2/2020            

 

 

 PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: keskiviikkona 4.3.2020 klo 16.00 – 17.35 

 

PAIKKA: Villa Breda, juhlatila Arkkiatri, 3 krs. (ravintolan päädyssä) 

 

LÄSNÄ: JÄSEN  VARAJÄSEN 

 Jääskeläinen, Tapio Kivinen, Matti 

 Kivisaari, Arto Ojaluoma, Ingrid 

 Koivisto, Marketta Tonteri, Alpo 

 Limnell. Patrick 

 Nysten, Patrick 

 Oksanen, Pekka, -17.30 asti 

 Svartbäck, Marianne, - 17.00 asti 

 Ylitalo, Erkki 

 

 Forsström, Peter, pj. 

 Ekholm, Marianne 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.04. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin ylläolevan luettelon mukaan. 

 

3. Esittelylistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (11.12.2019) 

5. Hyväksyttiin. 

 

6. Ilmoitusasiat vanhuspalveluissa 

-Korona-virus epidemia: vanhuspalvelut ja kaupunki seuravat mm.THL:n ja HUS:n oh-

jeita ja toimii niiden mukaisesti. Tiedotteita mm. hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta on 

lisätty useampaan paikkaan. Sosiaali - ja terveydenhuollon johto on varautunut keskeyt-

tämään hoivayksikön lyhytaikaishoidot ja ottamaan Espoon sairaalasta potilaita lyhytai-

kaispaikoille, jotta sairaalapaikkoja voidaan ottaa käyttöön mahdollisen pandemian takia. 

-Apotti: henkilökunnan työpajatyöskentely on alkanut eri ammattiryhmille. Villa Bredas-

sa olevaa Apotti-huonetta käytetään myös koulutuksiin. 

 

7. Valiokuntien edustajien puheenvuorot 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokous 4.3. Asialistalla on johtavan hammaslääkärin va-

linta. Terveyskeskuslääkäri Stefan Lönnberg on palannut terveyskeskukseen erikoistu-

misjakson jälkeen. 

Yhdyskuntavaliokunta: ei erityistä kommentoitavaa. 

Liikuntavaliokunta: edustaja otti viime kokouksessa esiin pururadan pyöräilyongelma. 

Pyöräily pururadalla aiheuttaa jatkuvasti vaaratilanteita muille ulkoilijoille.  

Vanhusneuvoton puheenjohtajan mukaan pyöräilykielto on poistettu. Epäselväksi jäi, ke-

nen toimesta kielto on poistettu. 



 

 

Uimahalli: valiokunnassa on käsitelty erilaisia vaihtoehtoja uimahallin suhteen. Valio-

kunta puoltaa ehdotusta, jonka mukaan rakennetaan kokonaan uusi uimahalli. Suunnitel-

man mukaan vanhaa hallia ei pureta ennen kuin uusi uimahalli on valmis. 

Kulttuurivaliokunta: ei ole ollut kokousta. 

 

8. Toimintasuunnitelma 2020 

-Kauniaisten Marthojen toive on avata keskustelun vanhusneuvoston kanssa kaupungin 

asuntorakentamisesta. Moni ikäihminen toivoo, että kaupungista löytyisi sopivan kokoi-

sia asuntoja minkä yhteydessä olisi erilaisia palveluja niitä tarvitseville tai/ja asunnot si-

jaitsisi lähellä keskustan palveluja. Tällä hetkellä tämän kaltaista asumista puuttuu kau-

pungista. Asunnot tulisi olla kohtuuhintaisia vuokra- tai omistusasuntoja. Tarve erityyp-

pisestä rakentamisesta tulee lisääntymään tulevina vuosina.  

Vanhusneuvosto päätti tehdä ehdotuksen yhdyskuntatoimelle, että selvitetään mahdolli-

suuksia rakentaa tai mahdollistaa tämän tyyppistä palveluasumista. Tarve erityyppisestä 

rakentamisesta lisääntyy tulevina vuosina.  

 

9. Info-tapahtuma Vanhusten viikolla (lokakuu 2020) 

Vanhusneuvoston työvaliokunta on ideoinut ”Kotona Asumisen tukena-tapahtumaa 

Vanhusten viikolle lokakuun alkuun. Tapahtumaviikolla olisi mm. ns. drop-in-työpajoja, 

käytännön opastusta esim. erilaisten tukien hakemisessa, digitaalisten palveluiden opas-

tusta ym. Kevään aikana tiedusteltaisiin ikäihmisiltä esim. minkälaista tukea ja apua tar-

vitsisivat, jotta kotona pärjääminen onnistuu. Tapahtumat info:t suunnitellaan osittain 

kyselyn vastausten perusteella. Työvaliokunta jatkaa tapahtuman suunnittelua kevään ai-

kana. 

 

10. Lausuntopyyntö hallintosäännöstä  

Vanhusneuvostolla ei ole lisättävää tai kommentoitavaa hallintosäännön muutoksiin. 

Lausunto lähetetään sähköisesti lausunnon pyytäjälle. 

 

11. Muut asiat 

AitoMedia on ollut yhteydessä kaupunginjohtajaan ja tiedustelee löytyisikö Kauniaisista 

pari henkilöä TV-dokumenttiin. Kaupunginjohtaja välitti tiedustelun sosiaali- ja terveys-

johtajan kautta vanhusneuvoston sihteerille. Tuotantoyhtiö haluaa tehdä dokumentin 

”Onnellisuudesta” ja heitä kiinnosti saada Suomen onnellisemmasta kaupungista pari 

haastateltavaa. Idea ei innostanut vanhusneuvostoa ja sovittiin, että jos jäsenet tietävät 

jonkun henkilön, joka mahdollisesti suostuisi haastateltavaksi, voi pyytää ottamaan yh-

teyttä sihteeriin. 

Matti Kivinen osallistuu Espoon vammaisneuvoston 30-vuotis juhlaseminaariin. 

 

12. Seuraava kokous  
Keskiviikkona 15.4.2020  kl.16 Villa Bredassa. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti klo 17.35. 

 

 

 

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 

 


