
 

 

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 

VANHUSNEUVOSTO        PÖYTÄKIRJA                                          4/2021       

     

 

 

  PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: keskiviikkona 16.6.2021 klo 16.00 – 16.55   

 

PAIKKA: Teams-kokous 

 

LÄSNÄ: JÄSEN  VARAJÄSEN 

 Jääskeläinen, Tapani Meinander, Anita 

 Koivisto, Marketta 

 Limnell, Patrik 

 Oksanen, Pekka 

 Svartbäck, Marianne 

 Ylitalo, Erkki 

 

 Forsström, Peter, pj. 

 Ekholm, Marianne, siht. 

  

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus. 
Puheenjohtaja avasi etäkokouksen klo 16.00. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaan. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (5.5.2021) 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitus- ja ajankohtaiset asiat vanhuspalveluissa 

-Koronarokotus etenee ikäryhmittäin. Tällä hetkellä on yli 8000 kauniaislaista  

saaneet ensimmäisen rokotteen. Uusia tartuntoja on ollut hyvin vähän. 

-Asiakasmaksumuutokset 1.7.2021 alkaen. 

-Vierailurajoitukset jatkuvat vielä Villa Bredan asumisyksikössä. 

-Länsi-Uudenmaan sote/hyvinvointialueen suunnittelu jatkuu.  

 

6. Valiokuntien edustajien puheenvuorot 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: 

-Sosiaali – tai vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia järjestävä Kulkukeskus on pu-

huttanut valiokuntaa. Kaikki muut Länsi-Uudenmaan kunnista, paitsi Espoo, on jättäyty-

nyt pois suunnitellusta Kulkukeskuksesta. Kauniaisissa toimii toistaiseksi LähiTaksi. 

Vanhusneuvosto seuraa asian etenemistä. Kuljetuksien järjestämisestä Kauniaisissa tulee 

todennäköisesti vanhusneuvostolle lausuntopyyntö. 

-Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin on tulossa pieniä muutoksia. 

 

 

 



 

 

 

 

Yhdyskuntavaliokunta: 

-Kokouksessa käsitelty yleisiä asioita. 

-Asematie 10 asemakaavaa on muutettu ja asia menee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 

syksyllä. Myös Lindstedtintielle on tulossa asemakaavamuutos. Pohj.Suoteitllä oleva 

tontti on myyty eikä vuokrattu. 

-Mäntymäen koululle tehdään hankesuunnitelma, jolla mm. parannetaan esteettömyyttä. 

-Vesihuoltoa (HSY) kehitetään. 

-Kaupungin luonnonhuoltosuunnitelmaa seurataan tarkasti. 

Liikuntavaliokunta: 
Ei edustajaa paikalla. 

Vanhusneuvosto totesi, että uimahalli valitettavasti suljetaan huoltotöiden takia juhan-

nuksesta elokuun alkuun. Uimahalli on vasta vähän aikaa sitten avattu koronarajoitusten 

jälkeen. 

Kulttuurivaliokunta: 

-Nya Paviljongenin äänitekniikkaa parannetaan. 

-Valiokunta on myöntänyt kulttuuriavustuksia ja tarkistanut kulttuuritoimen maksuja. 

Mm.Bio Granille on myönnetty avustusta. Laatuelokuvien esitykset jatkuvat ensi vuon-

na. 

 

7. Uuden vanhusneuvoston valinta 

Uusi vanhusneuvosto valitaan elo-syyskuussa. Eläkejärjestöille on lähetetty pyyntö edus-

tajien nimeämisestä. Yleinen valintakokous järjestetään elokuun puolen välin jälkeen. 

Yleisessä kokouksessa valitaan ns. muiden eläkeläisten edustaja ja varajäsen. Kokouk-

sesta ilmoitetaan elokuun ensimmäisessä KaunisGranissa, 18.8. 

Yllä oleva valiokunnat valitsevat omat edustajansa vanhusneuvostoon. 

Kaupunginhallitus vahvistanee vanhusneuvoston kokoonpanon syyskuussa. 

Nykyisen vanhusneuvoston toimikausi jatkuu siihen asti ja vanhusneuvosto voi kokoon-

tua tarvittaessa. 

 

8. Muut asiat 

-Yhteydenotto kuntalaiselta: kauppakeskuksen liukas lattia. Sihteerille/vanhusneuvostolle 

on tullut puhelinsoitto liukkaasta lattiasta kauppakeskuksessa. Päätettiin, että sihteerille 

lähettää asiasta viestin kauppakeskuksen johtajalle.  

-Villa Bredan avaaminen koronapandemian ja rajoituksen jälkeen. Kaupungin valmius-

ryhmä arvioi tilanteen elokuussa. Avaamiseen vaikuttaa myös yleinen tautitilanne sekä 

THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistukset. 

-Vanhusneuvosto tiedustelee mikä on tilanne koskien yli 70-vuotiaiden terveystarkastuk-

sia. Toiveena on hoitajapainotteinen seniorineuvola. Tämä asia koettiin tärkeäksi myös 

tulevaa sote-ratkaisua ajatellen. 

-Paljon keskustelua herätti terveysaseman nykyinen takaisinsoitto käytäntö ja erityisesti 

ikäihmisten keskuudessa tämä on koettu palvelun huonontumisena. Vanhusneuvoston 

mielestä muutokset eivät palvele käyttäjää. Ikäihmisten keskuudessa on henkilöitä, jotka 

eivät osaa tai ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä palvelukanavia. 

Vanhusneuvosto päätti tehdä aloitteen terveysaseman palveluista. 

 

9.  Seuraava kokous 

Tarvittaessa pidetään kokous kesän jälkeen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. Kokous päättyy 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55. 

 

 

 

 

 

 

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 

 


