
 

 

 

 

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 

VANHUSNEUVOSTO       PÖYTÄKIRJA                     5/2022            

 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: maanantaina 29.8 2022 klo 16.00 – 17.30   

 

PAIKKA: kokoushuone Arkkiatri/ravintolasali, 3 krs  

 

LÄSNÄ: Jäsen   Varajäsen 

 Hedlund, Torolf 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 

Todettiin yllä olevan listan mukaan. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (14.6.2022) 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitus- ja ajankohtaiset asiat vanhuspalveluissa 

Vanhuspalveluiden rekrytointitilanne on parantunut. 

Vanhuspalveluiden siirtyminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 

valmistellaan monessa eri työryhmässä. Aikataulu on tiukka ja useampi asia on vielä 

auki. Henkilökunnalle järjestetään säännöllisiä info-tilaisuuksia. 

 

6. Valiokuntien edustajien puheenvuorot 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokousta ei ole ollut. Vanhusneuvostossa esiin otettu 

Takaisinsoitto-asia on tulossa valiokuntakäsittelyyn. Selvitettävä on mm. montako kertaa 

puhelin hälyttää ennen, kun puhelu loppuu. Vanhusneuvosto jää odottamaan valiokunnan 

selvitystä. 

Yhdyskuntavaliokunta: ei erikoista raportoitavaa 

Sivistysvaliokunta: ei edustajaa paikalla 

 

7. Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kokous 16.9 Kauniaisissa 

Kokouskutsut on lähetetty Pks-vanhusneuvostojen sihteereille jaettavaksi omien vanhus-

neuvostojen jäsenille 



 

 

Keskusteltiin mitä kerrotaan Kauniaisten vanhusneuvoston puheenvuorossa yhteisko-

kouksessa: digiasiat ovat kaupungissa hyvällä mallilla. Digi-opastusta saa mm. kahdelta 

vapaaehtoiselta ja kirjastosta. Vanhusneuvosto on esittänyt, että on-line liikuntakursseja 

lisättäisiin. Vanhusneuvosto on myös tehnyt aloitteen, että järjestetään yleinen luento 

ikäihmisille edunvalvontavaltuutuksesta. Luento järjestetään 20.11. 

Puheenjohtaja pitää Kauniaisten puheenvuoron terveyssanojen yhteydessä. 

 

8. Vanhusneuvoston päivä 2.11 Avoin hallinto (järj. Valtionvarainministeriö) 

Osallistujia 1-2 / vanhusneuvosto: Kauniaisista osallistuu Torolf Hedlund ja Ingrid Oja-

luoma. 

 

9. Lausuntopyynnöt 

Pujottelurinne 2 / Lupapiste.fi: vastattu 21.7: ei kommentoitavaa suunnitelmiin. 

Helsingintie 1: maanalainen pysäköintihalli: vanhusneuvosto tutustui Lupapiste.fi-mate-

riaaliin kokouksessa ja keskusteli suunnitelmista. Päätettiin laatia ehdollinen lausunto.  

Perusteluina mm. pysäköintihallin sisäänajoramppi, jota on suunniteltu lähelle liiken-

neympyrää. Helsingintielle kääntyvä liikenne vaarantaa sisään- ja ulosajoa. 

 

10.  Vantaan vanhusneuvoston kannanotto HSL:n lippusuunnitelmasta 

Kannanotto lähetetty tiedoksi. Kannanotossa esiin tulleita asioita voi mahdollisesti hyö-

dyntää yhteiskokouksen kannanotossa koskien HSL:n taloussuunnitelmaa. 

 

11. Terveiset LU-vanhusneuvostojen kokouksesta 1.6/Torolf Hedlund 

Kokouksessa oli esillä erilaisia palvelukuvauksia, kriteereitä ja asiakasmaksujen yhte-

näistämistä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. 

Eri työryhmät työstävät eri osa-alueita: sairaalatoiminta, omaishoito, neuvonta ja ohjaus, 

kotihoito ym. 

Seuraava kokous on 6.9. Syksyn aikana järjestetään 2-3 kokousta seminaarimuodossa. 

Torolf osallistuu kokouksiin. 

 

12.  Vanhusten viikko 2 – 9.10.2022/alustava ohjelma 

Tiedoksi. Ohjelma lähetetään jäsenille. 

 

13.  Muita asioita 

Vanhusneuvoston sihteeri on tähän asti ollut vanhuspalveluiden työntekijä.  

Vanhusneuvosto on kaupunginhallituksen asettama vaikuttamistoimieli. Sihteeri selvit-

tää miten sihteeritehtävä järjestetään jatkossa hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen. 

 

14.  Seuraava kokous  

  Seuraava kokous torstaina 6.10.2022 klo 16 – 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 

 


