
 

 

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 

VANHUSNEUVOSTO      PÖYTÄKIRJA                              2/2021       

     

 

 

 PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: tiistaina 16.3.2021 klo 16.00 – 17.10 

 

PAIKKA: Teams-kokous 

  

 JÄSEN  VARAJÄSEN 

 Jääskeläinen, Tapani Kivinen, Matti, klo 17-17.10 

 Kivisaari, Arto Pirttimäki, Raili 

 Koivisto, Marketta 

 Limnell, Patrik 

 Oksanen, Pekka 

 Svartbäck, Marianne 

 Ylitalo, Erkki 

 

 Forsström, Peter, pj. 

 Ekholm, Marianne, siht. 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Läsnäolijat todettiin yllä olevan luettelon mukaan. 

 

3. Esittelylistan hyväksyminen 

Esittelylistaan lisättiin lausuntopyynnöt ja toimintasuunnitelma. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (27.1.2021) 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitus- ja ajankohtaiset asiat vanhuspalveluissa 

-Korona- ja rokotustilanne. Rokotukset etenevät sitä mukaa kun rokotteita toimitetaan 

kaupungille. Iäkkäiden rokotukset ovat edenneet hyvin. Villa Junghansissa on avattu ro-

kotusvastaanotto. Kauniaisissa on n.150 koronatartuntaa. 

-Ikäohjelman eteneminen. Ikäohjelmaa työstetään kevään aikana. Vanhusneuvosto toi-

voo, että ohjelman lausuntopyyntö tulisi hyvissä ajoin. 

-Apotin käyttöönotto työllistää sote:n henkilökuntaa erittäin paljon. Koulutuksia on pal-

jon ja aikaa pitäisi olla myös itsenäiseen harjoitteluun. Ajankohta on haasteellinen koska 

erilaiset koronaan liittyvät rajoitukset, kuten esim. kokoontumiset koulutuksiin, ja roko-

tusjärjestelyt vievät paljon aikaa. Apotin käyttöönotto on 24-25.4. 

-Henkilöstön saatavuus eri tehtäviin on jatkuva haaste.  

-Vanhuspalveluissa valmistaudutaan rekrytoinnissa jo tulossa olevaan korkeampaan hen-

kilöstömitoitukseen (asumisyksikkö) 

 

6. Valiokuntien edustajien puheenvuorot 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: 

-Useimman kaupungin yhteinen kulkukeskus on puhuttanut päättäjiä myös Kauniaisissa 

ja valiokunta on käsitellyt kulkukeskussopimusta pari kertaa. Kulkukeskuksen on tarkoi-



 

 

tus välittää kuljetuksia asiakkaille, jotka ovat Sosiaalihuolto- tai Vammaispalvelulain 

mukaan oikeutettuja kuljetukseen. 

Valiokunta päätti äänestyksen jälkeen, ettei kaupunki liity kulkukeskukseen. Kaupunki 

tekee oman kilpailutuksen kuljetuksista. Vanhusneuvostolle tulee asiasta lausuntopyyn-

tö. 

Tiedusteltiin, onko Hyvinvointikertomusta tulossa. Ulla Tikkanen vastasi sihteerille ko-

kouksen jälkeen, että on tulossa valtuustokauden alussa. Ulla Tikkanen tarjoutui tule-

maan mahdollisuuksien mukaan seuraavaan kokoukseen kertomaan mm. Ikäohjelmasta. 

Yhdyskuntavaliokunta: 
Kokouksissa ei ole tullut esiin ikäihmisiä koskevia asioita. 

Kulttuurivaliokunta: 

Valiokunnassa on keskusteltu mm. tulevan vuoden talousarviosta. 

Uutta sivistystoimenjohtajaa ei ole vielä valittu. 

Liikuntavaliokunta: 
Ei edustajaa paikalla. 

 

7. Muut asiat 

Lausuntopyynnöt: 

-Granhultin koulun liikennejärjestelyt. Vanhusneuvostolla ei ole tähän kommentoitavaa. 

-Lausunto kuljetuspalvelusta/kulkukeskuksesta; vanhusneuvosto odottaa lausuntopyyn-

töä ja työstää mahdollisesti lausuntoa yhdessä vammaisneuvoston kanssa. 

Vierailut asumisyksikössä: 

-ovat toteutuneet ajanvarauksella mm. Träffiksessä ja muutamissa paikoissa sisätiloissa. 

Vierailut asukkaiden omissa huoneissa vain poikkeustapauksissa. 

Aloitteet: 

-Vanhusneuvosto päätti tehdä aloitteen seniorineuvola-toiminnasta sosiaali- ja terveysva-

liokunnalle.  

Liikenneasioita: 

-HSL:n lippu-uudistus; sihteeri kysyy muilta PKS-vanhusneuvostojen sihteereiltä sitä, 

että onko joitakin ajankohtaisia kannanottoja. 

-Palvelulinja; kenen vastuulla on tiedottaa palvelulinjasta, ja miten voi vaikuttaa reittiin 

ja maksullisuuteen. Sihteeri on yhteydessä kaupungin liikenne-asioita hoitavaan henki-

löön. 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021:  

-toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 

 

8.  Seuraava kokous 

Keskiviikkona 5.5.2021 klo 16. 

 

9. Kokous päättyy 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10. 

 

 

 

 

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 

 


