
 

 

 

 

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 

VANHUSNEUVOSTO       PÖYTÄKIRJA   8/2022            

 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: torstaina 15.12 2022 klo 15.00 – 16.30   

 

PAIKKA: Kokoushuone Arkkiatri/ravintolasali, 3 krs  

 

LÄSNÄ: JÄSEN   VARAJÄSEN 

 Aitola, Minna  Pirttimäki, Raili  

 Hedlund, Torolf  Tonteri, Alpo 

 Limnell, Patrik  Ylitalo, Erkki 

 Lähdesmäki, Heli 

 Löfstedt-Söderholm, Gunilla 

 Ojaluoma, Ingrid 

 Sundström, Benita 

 

 Koivisto, Marketta, pj. 

 Ekholm, Marianne, siht. 

 Taru Ikäheimonen, hyvinvointikoordinaattori 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat yllä olevan luettelon mukaan. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Ei lisättäviä asioita esityslistaan. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (15.11.2022) 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitusasiat vanhuspalveluissa 

Vanhuspalveluiden yksiköt ovat jatkaneet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 

valmistelutyötä. Kaikki asiat eivät tule olemaan valmiina heti alkuvuodesta vaan 

kehitystyö jatkuu hyvinvointialueen puitteissa. 

 

6. Valiokuntien edustajien puheenvuorot 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokous oli tämän valiokunnan viimeinen kokous. Esi-

tyslistalla mm. vastaus vanhusneuvoston lähettämään kirjeeseen koskien terveysaseman 

vastaanottopistettä.   

Henkilöstöpula jatkuu toimialalla. 

Yhdyskuntavaliokunta: ei raportoitavaa 

Kulttuurivaliokunta: valiokunnalta haetaan lisäavustuksia, mm energian hintojen nou-

sun takia. Jatkossa valiokunta muuttuu hyvinvointivaliokunnaksi. Ajankohtaista on päät-

tää kansalaisopiston ja uimahallin kurssi- ja käyntihinnoista. 

 

 



 

 

7.  

8. Ajankohtaista LU-hyvinvointialueen vanhusneuvostosta 

LU-vanhusneuvosto on perustanut kuuden hengen työryhmän työstämään toimintasään-

töä. Toimintasääntö  lähetetään Länsi-Uudenmaan vanhusneuvoston jäsenille tammi-

kuun loppuun mennessä ja se käsitellään LU:n vanhusneuvoston helmikuun kokouksessa 

minkä jälkeen se menee LU:n aluehallitukselle hyväksyttäväksi.  

Asialistalla on ollut myös tulevan vuoden toimintasuunnitelma. Suunnitelmissa on jär-

jestää 3 paneelikeskustelua eduskuntaehdokkaille. Keskustelut järjestettäisiin Raasepo-

rissa, Lohjalla ja Espoossa. Kysymyksiä saa toimittaa etukäteen paikalliselle vanhusneu-

vostolle, joiden edustajat vievät kysymykset eteenpäin. Kauniaisten edustaja on Torolf 

Hedlund 

Monipuolisia asuntoratkaisuja senioreille toivotaan koko hyvinvointialueella. 

Liikenneasiat, kuljetukset, henkilöstön puute ovat kaikkia alueita yhdistäviä haasteita. 

LU-vanhusneuvoston ensimmäinen kokous pidetään 8.2.2023.. 

 

9. HSL-kertalippukokeilu 

Olli Männikön ja Auli-Marja Vihervaaran (Espoon ja Helsingin puheenjohtajat) ovat ot-

taneet esiin HSL:n tuleva kertalippu uudistus. Todettiin, että asiaan palataan, kun on lisä-

tieoja uudistuksesta. Vanhusneuvosto on todennäköisesti mukana mahdollisessa yhtei-

sessä kannantotossa. 

 

10. Vireyttä Seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositukset (kts.liite) 

Asia tiedoksi. Tutustutaan liitteessä olevien linkkien kautta projektiin ja palataan vuoden 

2023 aikana projektiin. 

 

11. Kannanotto senioriasumisesta Kauniaisissa (käsitelty sähköisesti) 

Eläkejärjestöjen aloite senioriasumisesta keskusta alueelle on lähetetty kaupungin käsi-

teltäväksi. Vanhusneuvosto kannattaa aloitetta. 

 

12. Muut asiat 

Ikäihmisille tarkoitettua liikennekoulutusta toivotaan uudestaan. Hyvinvointivaliokun-

nan edustaja vie asian valiokuntaan (Minna Aitola)  

Kaupungintalon valtuustosalissa järjestetään tiedotustilaisuus Länsi-Uudenmaan hyvin-

vointialueesta tiistaina 20.12 klo 17. 

Yleishallinto ilmoittaa, että Kauniaisten vanhusneuvoston toiminnansäännön päivittämi-

työ aloitetaan aikaisintaan tammikuussa. 

 

13. Seuraavat kokoukset   

Maanantai 23.1 klo 16.00. Varaa Arkkiatri. 

Maanantai 6.3 klo 16.00 Varaa Arkkiatri 

Torstai 13.4 klo 16.00 

Maanantai 22.5 klo 16.00 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokoukseen klo 16.30 

 

 

 

 

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 


