
 

 

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 

VANHUSNEUVOSTO           JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS       1/2021            

 

 

 PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: keskiviikko 17.11.2021 klo 16 – 18.15 

 

PAIKKA: Villa Breda, ravintolasali 

 

LÄSNÄ: Varsinainen jäsen  varajäsen 

 Hedlund, Torolf  (GSP)  Pirttimäki, Raili (KSS) 

 Koivisto, Marketta (KSS)  Svartbäck, Marianne (GSP) 

 Korpela, Minna (KuVa-vk) Ylitalo, Erkki (Muut) 

 Limnell, Patrik (Sote-vk)   

 Lähdesmäki, Heli (KSS) 

 Löfstedt-Söderholm, Gunilla (Yhd.kun-vk)  

 Ojaluoma, Ingrid (Muut) 

 Sundström, Benita (GSP) 

 

 Liedenpohja, Anna-Maija, pj. vanhuspalvelupäällikkö 

 Ekholm, Marianne, siht. palvelukeskuksen esimies 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus 

Vanhuspalvelupäällikkö Anna-Maija Liedenpohja avasi kokouksen klo 16. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anna-Maija Liedenpohja ja sihteeriksi Marianne 

Ekholm. 

 

3. Vanhusneuvoston jäsenet ja edustajat toimintakaudelle 2021– 2023.  

Vanhusneuvoston uudet ja entiset jäsenet esittäytyivät. 

 

4. Vanhusneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2021 – 

2023. 

Toimintasäännön mukaan vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja va-

rapuheenjohtajan, joiden tulee olla eläkeläisjärjestöjen tai muiden eläkeläisten edustaja. 

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Marketta Koivisto. Ehdotus sai kannatusta ja Marketta Koi-

visto valittiin vanhusneuvoston puheenjohtajaksi kaudelle 2021 – 2023. 

Ehdotus valita Torolf Hedlundin varapuheenjohtajaksi kannatettiin ja Torolf Hedlund va-

littiin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2021 – 2023. 

 

5. Vanhusneuvoston työvaliokunnan valinta (3 henk.) 

Työvaliokunnan tehtävät, sihteeri kertoi työvaliokunnan tehtävistä. 

Työvaliokuntaan valittiin Marketta Koivisto, Torolf Hedlund ja sihteeri Marianne Ek-

holm. 

 

6. Kaupunginhallituksen vahvistama vanhusneuvoston toimintasääntö.  

Toimintasääntö lähetetään sähköisesti. Toimintasääntö päivitetty (KH § 184,6.9.2021) 

Kokouskäytännöt (kokouspalkkiot, verokortit, kokousaikataulu ym.). 

Toimintasääntö on lähetetty etukäteen jäsenille. Sihteeri kertoi kokouskäytännöistä. 

Jatkossa pyydetään jäseniä ja varajäseniä ilmoittamaan sihteerille osallistuvatko kokouk-

seen. Näin kokousjärjestelyjä voidaan sopeuttaa osallistujamäärään. 



 

 

 

 

7. Valiokuntien edustajien puheenvuorot 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: 

Valiokunnassa keskusteltiin talousarviosta. Tälle vuodelle tarvitaan lisämäärärahaa 

n.3.1 milj.euroa. 

Yhteinen kulkukeskus Uudellemaalle ei toistaiseksi toteutunut ja Espoo on tällä het-

kellä ainoa kulkukeskuskäyttäjä. Kauniainen kehittää kuljetusyhteistyötä Kirkko-

nummen kunnan kanssa. 

Valiokunta on pannut merkille, että sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden vaihtu-

vuus on ollut suuri. 

Vanhusneuvosto haluaa tuoda esiin huolensa terveyspalveluiden saatavuudesta, esim. 

takaisinsoittoa voi joutua odottamaan pitkään. 

Edustaja Limnell ehdotti, että Villa Apolloon suunnitellut perhekeskustilat otettaisiin 

väliaikaisesti käyttöön rokotuspaikaksi ennen, kun perhekeskus otetaan käyttöön. 

Vanhuspalvelupäällikkö kertoi, että rokotukset siirtyvät tammikuun lopussa kaupun-

gintalon 1. ja 2. neuvotteluhuoneeseen. 

 

Yhdyskuntavaliokunta: 

Henkilöstön rekrytointi on ollut haasteellista myös yhdyskuntatoimessa. 

Apollon tilat: valiokunta on tehnyt päätöksen, että Apollon tilat muutetaan perhekes-

kustiloiksi. 

Puutarhatien lausunto on ajankohtainen.   

Erilaiset rakennuskustannukset ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. 

   

Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta: 

Vuoden 2021 syksystä alkaen kolme valiokuntaa yhdistettiin yhdeksi yhteiseksi va-

liokunnaksi, jolle muokataan uutta toimintamallia. 

Toistaiseksi on pidetty vain yksi kokous. 

 

8. Vanhuspalveluiden ajankohtaiset asiat 

Klo 16.30 vieraana muutoskoordinaattori Anne Pakomäki, Digituki 

kuntalaisille. 

Anne Pakomäki esitti kaupungille laadittua Digituki-mallia. Aihe oli kiinnostava ja herät-

ti paljon keskustelua ja kommentteja, joita viedään eteenpäin Digi-tuki työryhmälle. 

Esitys on pöytäkirjan liitteenä. 

 

9. Lausuntopyyntö 
Puutarhatien ja Martankujan katusuunnitelma. Oheismateriaali lähetetään erillisenä säh-

köpostina. Vanhusneuvosto totesi, että suunnitelma parantaa ja lisää turvallista kulke-

mista katualueella,leventää katua ja on lähinnä tekninen ja rakenteellinen muutos. 

 

10.  Muut asiat 

Avoin hallinto, Valtionvarainministeriön ym. muiden järjestäjien jokavuotinen Vanhus-

neuvostoseminaari 4.11.2021. Kauniaisten vanhusneuvostosta osallistui Marketta Koi-

visto, Heli Lähdesmäki ja Erkki Ylitalo. Yhteensä osallistujia oli n.80. 

Seminaarissa korostettiin, että vanhusneuvostot ovat ikäihmisille tärkeiden asioiden esil-

le ottajia. Lisäksi painotettiin liikunnan tärkeyttä, digituki-asioita ja ikäihmisten koke-

maa yksinäisyyttä. Pohdittiin myös ”vanhusneuvoston” nimeä. Yhteys kaupunkien va-

liokuntiin todettiin olevan tärkeää ja myös aloitteiden teko. 

Tiedottaminen koettiin jatkuvaksi haasteeksi. 

 

Aloite digituesta/Erkki Ylitalo/aloite vedettiin pois, ilm.15.11. Asiasta esitys tässä ko-

kouksessa 

 



 

 

 

Vanhusneuvosto haluaa tuoda esiin, että Villa Junghans olisi erittäin tärkeää saada takai-

sin eläkeläisjärjestöjen ja ryhmien käyttöön. Moni ikäihminen kärsii yksinäisyydestä, jo-

ka vaikuttaa erittäin negatiivisesti myös henkiseen hyvinvointiin. 

Ehdotus: kaupungin kotisivuille ikäihmisille oma ”lokero” missä tietoa heille tärkeistä 

palveluista. 

 

Tuleville hyvinvointialueille on tulossa omat vanhusneuvostot. Tärkeää olisi kuitenkin 

säilyttää paikalliset vanhusneuvostot. 

 

Seuraavaan kokoukseen: valitaan vanhusneuvoston edustaja/edustajat paikalliseen Ge-

roGrani-verkostoon. 

 

11.  Päätetään seuraavat kokoukset 

Tiistaina 14.12 klo 16.00 

Sihteeri tekee ehdotuksen kevään kokouspäivistä seuraavaan kokoukseen. 

 

12. Kokous päättyy 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo18.15. 

 

 

 

 

 

Anna-Maija Liedenpohja   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, Mikael Flemmich, Marianna Harju, Benjamin  

Feodoroff 

 


