
 

 

 

 

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 

VANHUSNEUVOSTO        PÖYTÄKIRJA   4/2022            

 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: tiistaina 14.6 2022 klo 16.00 – 17.30 

 

PAIKKA: Kokoushuone Arkkiatri/ravintolasali, 3 krs  

 

LÄSNÄ: Jäsen  Varajäsen 

 Aitola, Minna Svartbäck, Marianne 

 Limnell, Patrik Ylitalo, Erkki 

 Lähdesmäki, Heli 

 Löfstedt-Söderholm, Gunilla 

 Ojaluoma, Ingrid 

 Sundström, Benita 

 

 Koivisto, Marketta, puheenjohtaja 

 Ekholm, Marianne, sihteeri 

 Helokallio, Saila, toiminnanohjaaja 

 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (3.5.2022) 

Muistio hyväksyttiin. 

 

4. Ilmoitus- ja ajankohtaiset asiat vanhuspalveluissa 

-hoitohenkilökunnan rekrytointitilanne on haasteellinen, sekä asumisyksikössä että koti-

hoidossa. Laitoshuoltajia on myös vaikeaa rekrytoida. Vastaava laitoshuoltajan tehtävä 

on ollut täyttämättä yli vuoden. 

-Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyö etenee vauhdilla. Erilaiset työryh-

mät työstävät yhteisiä prosesseja, kriteereitä ym. Hyvinvointialueen eri toimialueiden  

palvelujohtajia valitaan kesäkuussa. 

 

5. Valiokuntien edustajien puheenvuorot 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta.: toimialan osavuosikatsausta esitettiin. 

Asumisyksikön huolenaiheena on huoneiden sängyt, jotka eivät mahdu ovesta. Seuraava 

toimenpide on, että sängyt uusitaan. 

Yhdyskuntavaliokunta: uutta pyöräilyväylää on suunnitteilla ja siitä tulee todennäköi-

sesti vanhusneuvostolle lausuntopyyntö. Pyöräilyväylä alkaa Forsellesintien kohdalta ja 

jatkuu Espoon suuntaan. Pyöräilyväylän suunnittelu tehdään kaupunkiradan suunnittelua 

huomioiden. 

Keskusteltiin Postitorin liikenneympyrän tulevaisuudesta, onko siihen tulossa muutoksia 

lähivuosina. 



 

 

Kulttuurivaliokunta: toimialan osavuosikatsausta esitettiin. Kirjaston remontista teh-

dään uusi tarveselvitys. 

Kirjastossa on vähän henkilökuntaa suhteessa lainmäärään.  

Valiokunnassa on keskusteltu, rekrytoidaanko kaupunkiin uutta vapaa-aika päällikköä.  

KH on esittänyt että v.2023 alusta kulttuuri ja vapaa-aikavaliokunta muutettaisiin hyvin-

vointi ja vapaa-ajan valiokunnaksi. 

 

6. Terveyskeskuksen takaisinsoiton käytännöt/ohjeistukset 

Jäsen Torolf Hedlund on asukkaan puolesta esittänyt kysymyksen terveyskeskuksen ta-

kaisinsoitto prosessista. Sovittiin, että sihteeri selvittää terveyskeskuksen henkilökunnal-

ta, miten takaisinsoitto toimii. 

Vanhusneuvosto totesi, että Maisa on hyvä ja toimiva yhteydenottokanava terveyttä kos-

kevissa asioissa. 

 

7. Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kokous 16.9 Kauniaisissa/asialista: 

-HSL lippu-uudistus, vieraaksi HSL:n edustaja? 

-LU-hyvinvointialue/tilannekatsaus, hallinnolliset suunnittelut 

 -vanhusneuvoston rooli LU-alueella ja kuntien omat neuvostot 

 -kuljetuspalvelun tilanne  

 

8. Länsi-Uudenmaan valinta/lokakuu 2022 

Kaupungin yleishallinnolle ilmoitettu vanhusneuvoston ehdokkaat Torolf Hedlund ja 

Heli Lähdesmäki. 

 

9.  Terveiset LU-vanhusneuvostojen kokouksesta 1.6/Torolf Hedlund 

Jäsen Hedlund ei ollut läsnä kokouksessa. LU-vanhusneuvostojen asioihin palataan, kun 

valmistelutyö etenee. 

 

10.  Vanhusten viikko 2 – 9.10.2022/toiminnanohjaaja Saila Helokallio 

Keskustelua Vanhusten viikon mahdollisista ohjelmista. Ehdotuksia: kävelyretki Gallt-

räskin ympäri kanssa tai Thurmannin puistoon vapaaehtoisten kanssa 

Edunvalvonta-luento. Toiminnanohjaaja selvittänyt kaupungin eri tiloja tapahtumaan. Ti-

lat ovat hyvin varattuja. Vakituiset käyttäjät ja koulut ovat etusijalla, kun tiloja varataan. 

Tällä hetkellä selvitetään Nya Paviljongenin ja Junghansin varaustilannetta. 

Edunvalvonta-teeman luennoitsija tulisi mielellään olla kaksikielinen, jotta voisi esittää 

teemasta kysymyksiä suomeksi tai ruotsiksi.  

 

11.  Kulttuuri- ja vapaa-aika valiokunnan vastaus vanhusneuvoston aloitteeseen 

Liikuntaryhmiä on lisätty. Vanhusneuvosto haluaa tuoda esiin ja jatkaa keskustelua ryh-

mäliikunnan hinnoista. Nettikurssin hinta on nyt 30 €. 

Päätettiin, että vanhusneuvosto tekee uuden esityksen elokuussa. Asiakasmaksut vahvis-

tetaan kalenterivuosittain. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja Suomalaisten senioreiden 

puheenjohtaja Pekka Särkkä laativat uuden tekstin. 

Pj, Torolf ja Pekka Särkkä laativat uuden tekstin. 

 

12.  Muita asioita 

Ei muita asioita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja.päätti kokouksen klo 17.30. 

 

14.  Seuraava kokous  

29.8.2022 klo 16.00. 

 

 

 

 

 

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 

 


