
 

 

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 

VANHUSNEUVOSTO        PÖYTÄKIRJA          1/2022       

     

 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: keskiviikkona 16.2.2022 klo 16.00 – 17.15  

 

PAIKKA: Teams  

 

LÄSNÄ: Jäsen  Varajäsen 

 Aitola, Minna Lamberg-Allardt, Christel 

 Hedlund, Torolf Pirttimäki, Raili 

 Korpela, Minna Ylitalo, Erkki 

 Limnell, Patrik 

 Lähdesmäki, Heli 

 Löfstedt-Söderholm, Gunilla 

 Ojaluoma, Ingrid 

 Sundström, Benita 

 

 Koivisto, Marketta, 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. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (14.12.2022) 

Pöytäkirja hyväksyttiin. Jäsenen nimen kirjoitusvirhe korjataan. 

 

5. Ilmoitus- ja ajankohtaiset asiat vanhuspalveluissa 

Palvelukeskus on jälleen viimeisen koronasulun jälkeen avattu 8.2. 

Päivätoiminta on alkanut taas ryhmätoimintana 8.2. Väliajalla on mahdollisuuksien mu-

kaan toteutettu päivätoimintaa yksilötoimintana (ohjaaja + 1 asiakas) 

Tartuntatautilain muutokset koskien henkilökunnan rokotussuojaa, on aiheuttanut muu-

taman henkilön sijoittamista toisiin tehtäviin vanhuspalveluissa. Tilanne aiheuttaa myös 

lisätyötä kun puuttuviin työvuoroihin on rekrytoitava sijaisia. Rekrytointi- ja sijaistilanne 

on yleensäkin haastava pääkaupunkiseudulla. 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyö jatkuu. 

 

6. Valiokuntien edustajien puheenvuorot 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: 

Valiokunnalla on kokous 16.2. Alkuvuodesta on käsitelty mm. tilinpäätöstä ja kuljetus-

palvelun järjestämistä. Tämä selvittelytyö jatkuu edelleen. 

Valiokunnan edustaja toi esiin huolensa sosiaali- ja terveystoimen irtisanoutumisista ja 

mistä tämä voi johtua. Työhyvinvointikyselyiden tulosten seuranta todettiin tärkeäksi. 



 

 

Irtisanoutuneiden henkilöiden lähtöhaastattelutuloksia olisi hyvä tuoda valiokunnan tie-

toon. 

Vanhusneuvosto keskusteli terveysaseman vastaanoton järjestelyistä. Toivotaan vastaan-

oton ”luukulle” työntekijää neuvomaan asiakkaita. Päätettiin tehdä aloite tai olla yhtey-

dessä johtavaan ylilääkäriin asiassa. 

 

Yhdyskuntavaliokunta: 

 Valiokunnassa on käsitelty maankäyttöalueen hankintaa, liityntäpysäkkialue. 

Esillä on myös ollut radan eteläisen alueen kehittäminen ja vanhan juna-aseman kunnos-

taminen. 

Puutarhatien katusuunnitelma on ajankohtainen. 

Villa Anemonen uudistamisen urakoitsijan valintaa valmistellaan. 

 

Kulttuurivaliokunta: 

Valiokunnassa on käsitelty talousarviota ja tilinpäätöstä ja päästövähennysohjelmaa. 

Lisäselvitystä vaatii vielä liikuntapaikkojen työntekijöiden siirtäminen yhdyskuntatoimen 

alaisuuteen 

Rapujen istuttaminen Gallträskiin on ollut asialistalla. 

Jäähallin korjauksista on tekeillä hankintasuunnitelma. 

Uimahallin lopullinen kohtalo on auki – korjataanko vai päädytäänkö uudisrakennuk-

seen. 

 

7. Lähetetyt lausunnot 

Vanhusneuvosto on vastannut seuraaviin lausuntopyyntöihin: 

-Kaupunkistrategian luonnos 

-Tehostetun palveluasumisen kriteerit 

Martankujan ja Puutarhatien katusuunnitelmasta on lähetetty päätös vanhusneuvostolle. 

 

8. Muita asioita 

KSS (Kauniaisten suomalaiset seniorit) ovat pohtineet, miten voisi järjestää jumppa-

tuokioita etäyhteydellä. Liikuntaohjaaja Nina Rudan mukaan valmiudet etäohjaukseen on 

olemassa. Asiaa voisi ehdottaa liikuntatoimelle yhdessä GSP:n (Grankulla svenska pen-

sionärer) kanssa. Vanhusneuvosto päätti tehdä aloitteen tai olla yhteydessä liikuntatoi-

meen (Helena Pirvola-Nykänen tai Roger Rehnman) 

 

9. Seuraavat kokoukset, kevätkausi 2022, ehdotukset: 

ti 15.3, ti 3.5, ti 14.6 

 

10. Kokous päättyy 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15. 

 

 

 

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 

 


