
 

 

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 

VANHUSNEUVOSTO        PÖYTÄKIRJA       2/2022            

 

   

PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: Tiistai 15.3.2022 klo 16.00 – 17.50 

 

PAIKKA: Kokoushuone Arkkiatri, 3 krs  

 

LÄSNÄ: Jäsen  Varajäsen 

 Aitola, Minna Pirttimäki, Raili 

 Hedlund, Torolf ->17.45 Ylitalo, Erkki 

 Limnell, Patrik 

 Löfstedt-Söderholm, Gunilla 

 Lähdesmäki, Heli -> 17.30 

 Sundström, Benita 

 

 Koivisto, Marketta, pj. 

 Ekholm, Marianne, siht. 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat yllä olevan luettelon mukaan 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. Ulla Tikkasen vierailu klo 16.45 alk. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (16.2.2022) 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen / Ikästrategian valmistelu.  

Ulla Tikkanen esitti Ikäohjelman valmisteluprosessia. 

Esiin tulleita kysymyksiä, erityisesti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta ajatellen: mis-

tä saa jatkossa esim. apuvälineitä? Miten asumispalvelua järjestetään alueella? Myönne-

täänkö paikkaa lähialueen yksiköistä vai onko ”riski” joutua pidemmälle.  

 

6. Ilmoitus- ja ajankohtaiset asiat vanhuspalveluissa 

-koronatilanne, 7 asukasta ja muutama henkilökunnasta sairastunut. 

16.3 päättyy viimeinen karanteeni ja viimeiset sairastuneet ovat toipumassa. 

-LU-valmistelutyö jatkuu, mm. erilaisiin työryhmiin pyydetään jäseniä. 

-henkilöstötilanne jatkuu vaikeana. Vapaana oleviin tehtäviin erittäin vähän hakijoita, jos 

ollenkaan. 

 

7. Valiokuntien edustajien puheenvuorot 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: ei erityistä kerrottavaa. Kulkukeskus-asia on taas kerran 

esillä ja sen uudelleenvalmistelua jatketaan. 

Granin kauppakeskuksesta vuokrataan mahdollisesti lisätilaa toimialan henkilökunnalle. 

 

Yhdyskuntavaliokunta: erilaiset asemakaavamuutokset ovat ajankohtaisia, esim. Teini-

kuja 2 tontti, joka on ollut vireillä vuodesta 2018. Teinikujalla oleva asuntoyhtiö hakee 



 

 

lupaa rakentaa tontilleen kaksi kerrostaloa. Valiokunta on myöntänyt lupaa 800 neliön ja 

kolme kerroksisen pientalon rakentamiseen. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupun-

ginhallitus. 

Nuorisotalon remontti etenee hyvin ja talo luovutetaan todennäköisesti lokakuussa kau-

pungin käyttöön. 

Maisterintiestä muuttamisesta kylätieksi on tehty valtuustoaloite. Projekti voi olla vaike-

asti toteuttava, koska tie on jo ennestään kapea. Aloitetta ei otettu käsittelyyn (?) 

 

Kulttuuri: Thurmaninpuistoon toivotaan padel-kenttää. Toimintaa pyörittäisi ulkopuoli-

nen toimija.  

Liikunnan- ja sivistystoimen sisäistä viestintää kehitetään. 

Vanhusneuvoston terveisiä liikuntatoimeen: senioriyhdistykset ovat tekemässä aloitteen 

netin kautta järjestettävistä liikuntatuokiosta. Kurssi olisi edullisempi, koska ei ole fyy-

sinen, jossain tilassa järjestettävä kurssi. Aloitteessa toivotaan kotona asuvien ikäihmis-

ten liikunnan kehittämistä. Myös ikäihmiset ovat pandemian aikana tottuneet etäkurssei-

hin. Puheenjohtaja laatii aloiteluonnoksen. 

Kuoro-toimintaa olisi hyvä edistää kaupungissa. Kuoronjohtajista on kuitenkin puute. 

Kuoro- ja lauluharrastus on tärkeää myös osallisuuden näkökulmasta. 

 

8. Kutsu keskustelutilaisuuteen 23.3 Helsingissä. 

Vanhusneuvostosta osallistuu Torolf Hedlund. 

 

9. Puheenjohtajan yhteydenotto johtavaan lääkäriin/liitteenä  

Johtavalta ylilääkäriltä Pia Höglundilta on tullut vastauksia vanhusneuvoston esittämiin 

kysymyksiin. Vastauksissa ei suoranaisesti luvata mitään huomattavaa parannusta esitet-

tyihin ongelmakohtiin. Vanhusneuvosto viestittää Ulla Tikkasen kautta huolensa vas-

taanoton toiminnasta. 

 

10. Muita asioita 

GeroGranin terveiset: Raamattuopisto järjestää koulutustilaisuuden; Vanhuksen elämän 

loppuvaihe ja kuolema. 

Heli Lähdesmäki valittiin Raili Pirttimäen varajäseneksi GeroGrani-verkostoon.  

 

11. Seuraavat kokoukset, kevätkausi 2022, ehdotukset: 

ti 3.5, ti 14.6 

 

12. Kokous päättyi klo 17.50. 

 

 

 

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 

 


