
 

 

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 

VANHUSNEUVOSTO               PÖYTÄKIRJA    3/2021            

 

 

  PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: keskiviikkona 5.5.2021 klo 16.00 – 17.05   

 

PAIKKA: Teams-kokous 

 

LÄSNÄ: Jäsen  Varajäsen 

 Jääskeläinen, Tapani Pirttimäki Raili 

 Koivisto, Marketta Tonteri, Alpo 

 Limnell, Patrik 

 Nysten, Patrick 

 Svartbäck, Marianne 

 Ylitalo, Erkki 

 

 Forsström, Peter, pj. 

 Ekholm, Marianne, siht. 

 Tikkanen, Ulla, sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Läsnäolijat todettiin yllä olevan listan mukaan. 

  

3. Esityslistan hyväksyminen 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (27.1.2021) 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Vieraana sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen 

Ikäohjelma: Ulla Tikkanen kertoi seuraavan Ikäohjelman viimeisen työpajan tuloksista 

ja ohjelman valmistelutyöstä. Ikäohjelman valmistelutyö jatkuu mm. osallistamalla muita 

toimialoja, ikäihmisiä ja verkostoja.  

Apotti: Kauniaisissa otettiin käyttöön uutta potilas- ja asiakastietojärjestelmää lauantaina 

24.4.2021. Käyttöönotto sujui hyvin. Hienosäätöä ja käyttöön liittyviä haasteita työste-

tään todennäköisesti vielä jonkin aikaa. Esiin tulleita ongelmia käsitellään päivittäisissä 

kokouksissa toukokuun puoleen väliin saakka. Henkilökunnan keskuudessa järjestelmää 

on otettu mielenkiinnolla vastaan. Uuden järjestelmäkulttuurin oppiminen vienee kuiten-

kin aikaa. Tukihenkilöiden panos on ollut erityisen tärkeä käyttöönotossa. 

Rokotukset: Ulla Tikkanen kertoi kaupungin tämän hetkisestä rokotustilanteesta. 

Korona: valitettavasti yksittäisiä koronatartuntoja on tullut esiin asumisyksikön ja koti-

hoidon henkilökunnan keskuudessa. Tästä johtuen sekä asukkaita, asiakkaita ja henkilö-

kuntaa on määrätty karanteeniin.  

Vanhusneuvosto keskusteli vilkkaasti korona- ja rokotustilanteesta. Vanhusneuvoston 

vahva kanta on, ettei rokottamattomien hoitajien tulisi hoitaa esim. kotihoidon asiakkaita. 

 

 

 



 

 

 

 

6. Ilmoitus- ja ajankohtaiset asiat vanhuspalveluissa 

Kts. edellinen kohta. 

 

7. Valiokuntien edustajien puheenvuorot 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: 

Valiokunta on myöntänyt järjestöille avustuksia.  

Yhdyskuntavaliokunta: 

Edustaja kertoi, että Kylpyläntiellä aloitetaan korjaukset, joten siellä liikkuessa kannattaa 

olla varuillaan. 

Minna Penttinen on valittu uudeksi kaavoituspäälliköksi. 

Kaupunki suhtautuu myöntävästi Koivuhoviin suunnitteilla olevaan meluaitaan. Väylä-

viraston mukaan suunnitelma liittyy myös alueen muihin suunnitelmiin. 

Kaupunki on sitoutunut olemaan hiilineutraali kaupunki vuonna 2035. 

Liikuntavaliokunta: 

Toiveena on, että uimahallia voidaan avata lähiaikoina. 

Kulttuurivaliokunta: 

Ei edustajaa paikalla. 

 

8. Muut asiat 

-tiedoksi HALI ry:n kirje Vanhusneuvostoille 

-Vanhustyön keskusliiton tiedote vanhusneuvostojen asemasta ja tavoitteesta saada 

enemmän ikäihmisiä kuntien valtuustoihin, www.vtkl.fi  

 

9.  Seuraava kokous 

Seuraava kokous keskiviikkona 16.6.2021 klo 16, Teams-kokous, mikäli kokoontumis-

rajoitukset estävät normaalin kokouksen järjestämistä. 

 

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 

 

http://www.vtkl.fi/

