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PÖYTÄKIRJA   

 

AIKA: tiistaina 14.12.2021 klo 16.00 – 17.20   

 

PAIKKA: Kokoushuone Arkkiatri 

 

 JÄSEN  VARAJÄSEN 

 Lähdesmäki, Heli Tonteri, Alpo 

 Hedlund, Torolf Pirttimäki, Raili 

 Sundström, Benita 

 Ojaluoma, Ingrid 

 Aitola, Minna 

 Löfstedt-Söderholm, Gunilla 

  

 Koivisto, Marketta, pj. 

 Ekholm, Marianne, siht. 

  

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin yllä olevan listan mukaan. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (17.11.2021) 

Marketta Koiviston nimi puuttuu pöytäkirjasta. Gunilla Löfstedt-Söderholm edustaa Yh-

dyskuntalautakuntaa, ei Kulttuuri- ja vapaa-aika valiokuntaa.  

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin.  

 

5. Ilmoitus- ja ajankohtaiset asiat vanhuspalveluissa 

-kaupunginvaltuuston kokous on siirretty. Talousarviosta ja ensi vuoden ehdotetuista li-

sävakansseista päätetään n viikon kuluttua. 

-tiedoksi, että asumisyksikön henkilökunnan valvonta-ateria mahdollisuus on poistettu. 

-pääkaupunkiseudulla on suuria haasteita henkilökunnan rekrytoinnissa. Näin on myös 

Kauniaisissa sosiaali- ja terveystoimessa. 

 

6. Valiokuntien edustajien puheenvuorot: 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: edustaja on ilmoittanut, että seuraava kokous on 15.12. 

Muuta raportoitavaa ei ole. 

Yhdyskuntavaliokunta:  

On ehdotettu, että Asematien nopeusrajoitusta muutettaisiin 30 km/h. Todennäköisesti 

nykyinen nopeus rajoitus 40 km/h säilyy. 

Rapujen istuttamista Gallträskiin on tutkittu. Järven pohja ei ole välttämättä paras mah-

dollinen ravuille. Valiokunta päätti kartoittaa Gallträskin kokonaisvaltaista käyttöä (ui-

minen, veneily, ravustaminen ym.) 



 

 

Kulttuurivaliokunta: 

Kokous 16.12. Asialistalla kouluterveystutkimus. 

Uimahallin uintijärjestelyitä on seurattu. 

BioGrani on hakenut kaupungilta tukea uuteen valokuvakoneistoon ja penkkien uusimi-

seen. Valiokunnassa on keskusteltu siitä mitä BioGrani voisi vastavuoroisesti tarjota 

kaupunkilaisille. Esim. päivänäytöksiä eri asiakasryhmille. 

Laskettelukeskus, selvitellään lumittamiseen eri keinoja. Laskettelumäkeen suunnitel-

laan pyöräilyrataa. 

Toiveena enemmän penkkejä Gallträskin ympärille. 

 

7. Vanhusneuvoston edustajan valinta GeroGrani-verkostoon 

Viime kauden vanhusneuvoston edustaja verkostossa, Raili Pirttimäki, kertoi GeroGra-

nin taustasta ja toiminnasta. 

Vanhusneuvosto valitsi Raili Pirttimäen edustajaksi GeroGrani verkostoon. 

 

8. Kaupungin Ikääntymispoliittinen strategia  

KSS ja GSP on tehnyt yhteisen vetoomuksen koskien Ikääntymispoliittista strategiaa. 

Vanhusneuvosto toivoo aikaa tutustua luonnokseen, jotta olisi todellisia mahdollisuuksia 

vaikuttaa strategiaan. Sosiaali- ja terveysjohtaja on tarjoutunut tulemaan vanhusneuvos-

ton kokoukseen esittelemään strategiaa. 

Paranuksia terveyskeskuksen toimintatapoihin toivotaan erityisesti. Vastaanoton luukulla 

ei ole ketään ja takaisinsoitossa voi olla pitkiä viiveitä. On kiinnitetty huomiota siihen, 

ettei löydä henkilökuntaa terveysasemalla. Todettiin, että sähköiset palvelut eivät tavoita 

kaikkia, esim.Maisa, joka on Apotin potilas- ja asiakastietojärjestelmän yhteydenottovä-

line. Kaikki eivät omista tai osaa käyttää tietokonetta.  

 

9. Muita asioita 

-Yleishallinnosta on esitetty, että pöytäkirjan sijasta tehdään kokousmuistioita, jotka ei-

vät olisi nähtävillä kaupungin kotisivuilla. Toiveena on samanlainen käytäntö kaikille 

vaikuttamiselimille (vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto). Sen sijaan 

kotisivuilla voisi olla tiedote ajankohtaisista asioista. 

Vanhusneuvoston kanta on, että mahdolliset tiedotteet tulisi aina olla ajankohtaisia luon-

teeltaan. Vanhusneuvosto ei kannata käytäntöä, että kolmas taho hoitaisi tiedotteita. Ni-

mivaihtoehdoilla pöytäkirja tai muistio ei ole väliä. Sovittiin, että selvitetään mikä on 

vammaisneuvoston näkemys. Todettiin, että vaikka vaikuttamiselimellä ei ole varsinaista 

päätösvaltaa, niin on tärkeää tuoda esiin tieto sen olemassa olosta. 

-mikä on tilanne 70-vuotiaiden terveystarkastusten kanssa? Asiaan luvattiin palata Apotin 

käyttöönoton jälkeen. 

-opiskelijoiden järjestämä työpaja perjantaina 17.12. Onko osallistujia? 

  

10. Seuraavat kokoukset, kevätkausi 2022, ehdotukset: 

ti 1.2, ti 15.3, ti 3.5, ti 14.6 klo 16.00. 

 

11. Kokous päättyy 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20. 

 

 

 

 

 

Marketta Koivisto  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 

 


