
 

 

 

 

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 

VANHUSNEUVOSTO        PÖYTÄKIRJA                6/2022            

 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: Torstai 6.10. 2022 klo 16.00 – 17.30   

 

PAIKKA: Kokoushuone Arkkiatri/ravintolasali, 3 krs  

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

LÄSNÄ: Jäsen  Varajäsen 

 Hedlund, Torolf Pirttimäki, Raili 

 Limnell, Patrik Tonteri, Alpo 

 Lähdesmäki, Heli Ylitalo, Erkki 

 Ojaluoma, Ingrid 

 Sundström, Benita 

 

 Koivisto, Marketta, pj. 

 Ekholm, Marianne, siht. 

 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Läsnäolijat todettiin yllä olevan listan mukaan. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Muihin asioihin lisättiin keskustelua LUVN-alueen vanhusneuvoston 

kokoonpanosta. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (29.8.2022) 

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Ikäohjelma / Ulla Tikkanen 

Jäsenet ovat tutustuneet lähetettyyn materiaalin. Ei erillistä esitystä ohjelmasta. 

 

6. Ilmoitusasiat vanhuspalveluissa 

-LU-hyvinvointialueen valmistelutyö työllistää esimiestasoa. Henkilöstö/esimiehet osal-

listuvat useampiin valmistelutyöryhmiin joka viikko.  

-Asumisyksikössä on aloittanut kaksi fysioterapeutteja, yksi kummassakin kerroksessa. 

-Vastaavaa laitoshuoltajaa on palkattu monen rekrytoinnin jälkeen.  

-Uusi palkkajärjestelmä Sarastia on otettu käyttöön kaupungissa. Palkanmaksu on onnis-

tunut ilman suurempia ongelmia. 

-Terveyskeskuksen takaisinsoittojärjestelmästä on pyydetty lisätietoa. 

  

7. Valiokuntien edustajien puheenvuorot 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: valiokunnassa on keskusteltu pitkälti samoista asioista, 

kun edellisessä kohdassa mainitut. Sosiaali- ja terveystoimen käyttämät rakennukset on 

vuokrattu hyvinvointialueelle kolmeksi vuodeksi. 

Yhdyskuntavaliokunta: ei edustajaa paikalla 

Sivistysvaliokunta: ei edustajaa paikalla 



 

 

 

8. Lausunnot 

Ikäohjelma: vanhusneuvostolta on pyydetty lausuntoa Ikäohjelmasta. Jäsenet ovat toimit-

taneet kommentteja, joiden perusteella on laadittu lausunto.  

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue: Ikääntyneiden palveluiden myöntämisen perusteet. 

Jäsenet ovat saaneet materiaalin ja lähettäneet kommentteja, joiden perusteella on laadittu 

lausunto. 

Tehdyt lausunnot hyväksyttiin. 

 

9. Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen yhteiskokous Kauniaisissa 16.9 (PKS) 

Kokouksessa olleet jäsenet kertoivat terveiset kokouksesta, sisällöstä ja käytännön 

järjestelyistä. Todettiin, että kokous onnistui hyvin. Agenda oli ajankohtainen ja keskus-

telu vilkasta. Kaupunginjohtajan osallistuminen kokouksen alkuun koettiin kaikkien 

osallistuneiden kaupunkien mielestä positiiviseksi. Erityinen kiitos keittiölle maukkaasta 

salaatista. 

 

10.  Muita asioita: 

-LU-vanhusneuvoston kokoonpano. LU-alueelle asetettiin syyskuussa alueelliset vaikut-

tamiselimet. Vanhusneuvoston lisäksi vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. 

Kauniaisten edustaja on Torolf Hedlund (varajäsen Heli lLähdesmäki). 

LU vanhusneuvoston järjestäytymiskokous on marraskuussa. 

-Laaditaan kirjelmä terveyskeskuksen ”miehittämättömästä”, vastaanoton luukusta. Vas-

taanoton luukulle tarvitaan fyysinen henkilö neuvomaan asiakkaita. On myös huomioi-

tava potilas- ja henkilökunnan turvallisuus terveyskeskuksessa.  

 -Terveyskeskuksen takaisinsoitto ohjeistus/Pia Höglundin vastaus 

 -Eläkejärjestöt ovat lähettäneet aloitteen nettikurssimaksuista sivistystoimelle. 

 -Erkki Ylitalo esitti lähettämänsä diat liittyen digiasioihin. 

 - PKS-vanhusneuvostojen yhteinen delegaatio vierailee Helsingin Seudun Liikenteen 

(HSL) luona 11.10. Vierailun tarkoitus on luovuttaa HSL:lle yhteiskokouksessa laadittu 

kannanotto HSL:n talousarviosuunnitelmista ja lippujen hinnoista. 

 

11.  Seuraava kokous  

15.11 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 

 


