
 

 

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 

VANHUSNEUVOSTO       PÖYTÄKIRJA   3/2022            

 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: Tiistaina 3.5 2022 klo 16.00 – 17.30   

 

PAIKKA: Villa Breda, ravintolasali, 3 krs  

 

 

LÄSNÄ: Jäsen     Varajäsen 
 Hedlund, Torolf    Pirttimäki, Raili 

 Limnell, Patrik    Ylitalo, Erkki 

 Lähdesmäki, Heli 

 Löfstedt-Söderholm, Gunilla 

 Ojaluoma, Ingrid 

 Sundström, Benita 

 

 Koivisto, Marketta, puheenjohtaja 

 Ekholm, Marianne, sihteeri 

 

 

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 muistion hyväksyminen (15.3.2022) 

Muistio hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitus- ja ajankohtaiset asiat vanhuspalveluissa 

-henkilöstön rekrytointitilanne on haastava, sekä asumisyksikössä että kotihoidossa. 

Haussa on sairaanhoitajia, lähihoitajia sekä laitoshuoltajia. 

-lounasravintola on lakon aikana 3 – 9.5 suljettu 

-päivätoiminta tauolla lakon aikana, osallistujilla ei ole ruokailumahdollisuutta. 

-LU-alueen valmistelutyö jatkuu eri työryhmissä 

 

6. Valiokuntien edustajien puheenvuorot 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: 

Valiokunnan kokouksesta ei ole mitään erityistä raportoitavaa. Käsiteltävänä on ollut jär-

jestöjen avustushakemuksia. Suurin avustus myönnettiin GraninLähi-avulle. Eläkejärjes-

töille myönnettiin myös toiminta-avustusta. 

Yhdyskuntavaliokunta: 

Ei erityistä raportoitavaa. Ajankohtaiset asiat etenevät omalla aikataululla.  

Kulttuurivaliokunta: 

Ei edustajaa paikalla. 

 

 



 

 

7. Lausunto Länsi-Uudenmaan kuljetuspalvelusta 

Vanhusneuvosto tekee yhteisen lausunnon vammaisneuvoston kanssa. 

 

8. Terveiset Länsi-Uudenmaan vanhusneuvostojen valmistelevasta 

kokouksesta 22.4  

-pienistä kaupungista valitaan 1 jäsen, suuremmista 2-5 jäsentä. Vanhusneuvostolle eh-

dotetaan puheenjohtajaa ja kaksi varapuheenjohtajaa. Jäsenten nimeämisaikataulu touko-

kesäkuussa. Vanhusneuvoston toimintakusi alkaa lokakuussa. Kokouksessa keskusteltiin   

kokousjärjestelyistä, kuten esim. miten usein kokouksia järjestetään, missä ne järjeste-

tään ym. Kokouksia kerran kuukaudessa paitsi kesällä. Kokouksesta ja valmisteluista jäi 

hyvä kuva.  

LU-vanhusneuvoston toimintakausi tulee todennäköisesti olemaan valtuustokauden mu-

kainen. 

 

9. Vanhusneuvoston ehdotus jäseneksi ja varajäseneksi Länsi-Uudenmaan vanhusneu-

vostoon  

Vanhusneuvosto ehdottaa varsinaiseksi jäseneksi Torolf Hedlund ja varajäseneksi Heli 

Lähdesmäki 

 

10.  Aloite kulttuuri-ja liikunta toimelle senioreiden nettiliikunnasta 

-kts oheismateriaali 

Kirje lähetetty kulttuurivaliokunnalle. Heillä kokous 5.5. Asiaan palataan seuraavassa 

kokouksessa. 

 

11.  Kirjalliset vastaukset vanhusneuvoston esittämiin kysymyksiin koskien 

terveyskeskuksen toimintaa/Ulla Tikkanen 

Vastaukset on toimitettu vanhusneuvostolle ja keskusteltiin niistä. Jäsenten kokemus on, 

että Maisa on toiminut paremmin kuin takaisinsoitto.  

Todettiin, että vaikka monipuoliset etäkonsultaatiot ovat hyviä, niin pitää aina olla mah-

dollisuus tavata lääkäriä myös henkilökohtaisesti. 

Vanhusneuvosto toivoo syksyllä väliaika tietoa, miten etävastaanotto toimii ja tiimimal-

lin kehittämisestä. 

 

12. Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen yhteistapaaminen Kauniaisissa 

16.9/ tiedoksi. 

 

13.  Muita asioita 

Edunvalvonta-asiat: IT-opastaja Erkki Ylitalo 

Tietokoneohjauksessa on monesti tullut esiin edunvalvonta-asioita, joita asiakkaat alka-

vat pohtia liian myöhään. Esim. pankkiasiat voivat vaikeutua sekä asiointi toisen henki-

lön puolesta. 

GSP:n nettisivuilta löytyy edunvalvontavaltuutuslomake. 

Samaan teemaan kuuluu myös testamentti ja hoitotahto. Vanhusneuvosto ehdottaa, että 

syksyllä järjestetään yleinen tilaisuus tästä aiheesta, esim. Vanhusten viikolla 2-

9.10.2022.  

Sihteeri selvittää voiko kaupunki kustantaa teemaan perehtyneen luennoitsijan? Tämän 

vuoden vanhusten viikon teema on ”Digitaito on kansalaistaito”  

Sihteeri pyytää palvelukeskuksen toiminnanohjaaja selvittämään sopivaa tilaa tilaisuu-

delle, esim. Nya Paviljonki. 

 

Torolf Hedlund osallistuu Teams-keskustelutilaisuuteen 5.5.2022, osallistujina pääkau-

punkiseudun vanhusneuvostojen edustajia. 

 

Veronica Rehn-Kivi tehnyt eduskunnassa aloitteen vanhusneuvolasta.  

 



 

 

 

 

 

 Seuraava kokous ti 14.6 ja 29.8, molemmat klo 16.00. 

 

14. Kokous päättyy 

Puheenjohtaja päätti klo 17.30. 

 

 

 

 

 

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 

 


