
 

 

 

 

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 

VANHUSNEUVOSTO        PÖYTÄKIRJA      7/2022            

 

 

KUTSU/ESITYSLISTA 

 

AIKA: tiistaina 15.11 2022 klo 16.00 – 17.45 

 

PAIKKA: Kokoushuone Arkkiatri/ravintolasali, 3 krs  

 

LÄSNÄ: JÄSEN   VARAJÄSEN  

Hedlund, Torolf  Pirttimäki, Raili 

Limnell, Patrik  Tonteri, Alpo 

Lähdesmäki, Heli 

Löfstedt-Söderholm, Gunilla 

Ojaluoma, Ingrid 

Sundström, Benita 

 

Koivisto, Marketta, pj. 

Ekholm, Marianne, siht.  

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Läsnäolijat todettiin ylläolevan listan mukaan. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (6.10.2022) 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Vieraana hyvinvointikoordinaattori Taru Ikäheimonen 

-vanhusneuvoston sihteeri 1.1.2023 alkaen 

Taru Ikäheimonen esitteli itsensä ja hänen laajaa työkuvaansa. Hän on aloittanut tehtä-

vässään 1.8. 2022. Työtehtävät keskittyvät kaupungin ennaltaehkäisevään työhön. Syk-

syllä on tehty kartoitus mitä kukin tekee eri toimialoilla. Tammikuussa alkaa varsinainen 

työ ja fyysinen työpiste sijaitsee kaupungintalolla. Keskiössä on kuntalaisten hyvinvoin-

tia parantavien toimien kehittäminen. 

Yksi kohderyhmistä on ikäihmiset. Ikäohjelma tulee olemaan ohjeena tulevaisuutta aja-

tellen.  

Kollegoita, eli muita hyvinvointikoordinaattoreita, on tulossa myös muihin LUVN-

kuntiin. Hyvinvointiverkostoa on kehitteillä koordinaattorien välillä. 

Tarun esimies on sivistystoimen johtaja. Toimintaan tulee omaa määräraha sivistystoi-

men talousarviossa.  

 

6. Ilmoitusasiat vanhuspalveluissa 

-Vanhuspalveluiden keskitytään eri yksiköissä LUVN-valmisteluihin hallinnollisella ja  

käytännön tasolla.  

-172 henkilöä siirtyy LUVN-alueen työntekijöiksi. 



 

 

 

-Lounasruokailu Villa Bredassa jatkuu vuodevaihteen jälkeen. 

-Puheenjohtaja on ollut yhteydessä terveysaseman vastaanoton esihenkilöön, Anne Ko-

poseen koskien terveyskeskuksen info. Asia selvittely jatkuu.  

 

7. Valiokuntien edustajien puheenvuorot 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: ei erityistä raportoitavaa. Valiokunnalla on kokous 

16.11. 

Yhdyskuntavaliokunta: valiokunta on käsitellyt kaupungin Ikäohjelmaa. Lisäksi on kes-

kusteltu rautatieasema-alueesta ja esteettömyyden puuttumiseen. Kaupungin sähkönsääs-

tötoimenpiteet ovat olleet esillä valiokunnassa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aika: ei edustajaa paikalla. 

 

8. Ajankohtaista LU-hyvinvointialueen vanhusneuvostosta 

 Varapuheenjohtaja kertoi kuulumiset LUVN-vanhusneuvoston kokouksesta ja esitti 

muutama siihen liittyvä dia.  

 

9. Valtakunnallinen vanhusneuvostopäivä 2.11.2022. 

-kokoukseen osallistujat kertoivat terveiset kokouksesta. Kokoukseen osallistuivat Torolf 

Hedlund, Erkki Ylitalo ja etänä Marketta Koivisto. Agendalla oli eri aiheita, joita työstet-

tiin pienryhmissä. Valtiovarainministerin edustajan esitys oli erityisen hyvä. 

 

10.  PKS-vanhusneuvostojen edustajien tapaaminen HSL:n kanssa 

Pääkaupungin vanhusneuvostojen delegaatio vieraili HSL:n luona. Olli Männikkö esitti 

yhteistä kannanottoa. Hallitus päätti kuitenkin kokouksessaan korottaa hintoja 0,30 sen-

tillä. Lisää ”ilmaismatkustajia” ei tulla esittämään, esim. rollaattorilla liikkuvat 

Uusi palvelu on kymmen lipun sarjalippu, joka voi ostaa 9 lipun hintaan. 

Vanhusneuvosto totesi, että yhteinen PKS-vierailu ei tuottanut toivottua tulosta. 

 

11. Muut asiat:  
     Vanhusneuvosto päätti tehdä kannanotto koskien terveyskeskuksen vastaanottoluukkua. 

Raili Pirttimäki laatii luonnoksen ja se jaetaan kaikille kommentoitavaksi. 

 

12. Seuraava kokous   

15.12 kl.15 HUOM! Aikaisempi kellonaika. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45. 

 

 

 

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 


