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Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjantarkastajien
valinta
Vanhusneuvosto 6.2.2018 § 9

Ehdotus
Puheenjohtaja:
Puheenjohtaja Tammi avasi kokouksen klo 9.30
Todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Eila Karjalainen ja Kaj Sjöblom.

Päätös
Vanhusneuvosto:
Ehdotus hyväksyttiin.
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Masalanportin asemakaavan valmisteluaineisto, esittelijä kaavoitusarkkitehti Anniina Lehtonen
Vanhusneuvosto 6.2.2018 § 10
Kaavahanke sisältyy Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2017-2021.
Asemakaavanmuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta.
Täysin uutena toimintona kaavassa osoitetaan paloasema ja hätäkeskus.
Asemakaava mahdollistaa 3400 k-m2:n suuruisen vanhusten hoivakodin ja
1000 k-m2:n suuruisen päiväkodin sekä yhteensä 6400 k-m2 käsittävien
vanhusten palveluasuntojen rakentamisen Salmitien, Sundsbergintien ja
radan rajaamallealueelle. Vanhusten palvelutalon ympärille on osoitettu myös
tavanomaista asuinrakentamista yhteensä 8000 k-m2, ja asumisen aputiloja
(yht) 1200 km2. Palvelurakennusten korttelialueille saa sijoittaa yhteensä 400
k-m2 sallitusta kerrosalasta myymälätiloja. Näin muodostuvan korttelin sisälle
on merkitty asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue leikki- ja
oleskelualuetta varten vanhusten palvelutalon ja päiväkodin viereen.
Kerrostalotonttien pysäköintipaikat on osoitettu keskitetysti korttelin länsi- ja
itäreunalle, jossa niiden autosuojat toimivat osittain myös asuntojen
melusuojauksena rakentamisen vaiheistuksessa.

Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään vuonna 2018. Mitä
todennäköisimmin kunnallistekniikan rakennussuunnittelu tehdään vuonna
2019 ja rakennetaan vuonna 2020, mikä mahdollistaisi talorakentamisen
käynnistämisen vuonna 2021.
Asian esitteli meille kaavoitusarkkitehti Anniina Lehtonen.
Jotta lausuntomme voidaan ottaa huomioon se tulee antaa 9.2.2018
mennessä. Pyytävät yhteydenottoa myös siinä tapauksessa ettei ole
huomautettavaa asiasta. Mikäli lausuntoa ei määräaikaan mennessä ole
annettu, se tulkitaan siten,ettei lausunnonantajanlla ole asian johdosta
huomautettavaa.

Ehdotus
Sihteeri Suurjoki-Niemi lähettää kirjaamoon 9.2.2018
mennessä sähköpostia, ettei meillä ole huomautettavaa asian suhteen.

Päätös
Vanhusneuvosto:

Ehdotuksen mukaisesti.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Keskustan urheilupuisto ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS) Tallinmäen asemakaava, esittelijä kaavoitusarkkitehti Anniina
Lehtonen
Vanhusneuvosto 6.2.2018 § 11

Kaavoitusarkkitehti Anniina Lehtonen esitteli nämä suunnitelmat.

Päätös
Merkitään tiedoksi
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Muistisairaan ihmisen ja läheisen tuki Kirkkonummella, vieraana muistihoitaja Diana Lemström.
Vanhusneuvosto 6.2.2018 § 12

Kirkkonummen kunnan muistipoliklinikalta muistihoitaja Diana Lemström
esitteli muistipoliklinikan toimintaa ja hoitoketjun. Hän kertoi mm. milloin
henkilön tulee huolestua ja hakeutua näistä syistä lääkärinvastaanotolle. Mitä
vastaanotolla tapahtuu? Minkälaista tukea muistisairaalle ja läheiselle on
tarjolla tällä hetkellä. Mitä kunta järjestää ja mitä yhdistykset?
Keskustelua aiheesta ja sen myötä ilmeni että Volskodissa sijaitsevat
päivätoiminnan 12 paikkaa eivät riitä kattamaan tarvetta.Tarvetta nähdään
lisäksi että ns. ”drop-in” paikoista, johon esim. omaishoidettavan voisi
hetkeksi jättää päivähoitoon.
Lisäksi totesimme että Kirkkonummella ei toimi omaa muistiyhdistystä ja
siihen liittyvää toimintaa. Tosin Espoon ja Kauniaisten muistiyhdistys tarjoaa
myös koulututusta ja luentoja kirkkonummelaisille. Kirkkonummella
esimerkiksi muistiluotsit järjestävät muistitreeniä. Ne ovat kaikille avoimia,
vapaaehtoisvoimin pyöriviä tapahtumia, joissa virkistetään muistia erilaisten
harjoitusten avulla. Muistitreenejä järjestetään kerran kuussa. Lisäksi
muistikahviloita

Ehdotus
Puheenjohtaja ja sihteeri selvittävät asiaa ja laativat mahdolliset lausunnot
tähän aiheeseen.

Päätös
Merkitään tiedoksi
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Perusturvalautakunnan terveiset, puheenjohtaja Jukka Tammi sekä controller Esa Lindell
Vanhusneuvosto 6.2.2018 § 13

1. Controller Esa Lindell esitteli ja kertoi neuvostolle tämän hetkisestä
tilanteesta koskien Uudenmaan kuntien yhteistä vammaispalvelun- ja
sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen välityksen ja liikennöinnin
järjestämistä.
Tällä hetkellä yhteiskilpailutuksen valmistelu on viivästynyt, joten niitä ei
ole käsitelty perusturvalautakunnan 5.10.2017 edellyttämällä tavalla.
Valmisteluvaihe on kuitenkin edennyt siihen että valmistelussa mukana
oleville organisaatioille on annettu mahdollisuus vaikuttaa
kommentoimalla luonnoksia. Julkisen kyselylinkin kautta on eri tahoilla
(esim. asiakkaat, kuljetuspalveluyrittäjät ja luottamushenkilöt)
mahdollisuus kommentoida valmistelumateriaalia 13.2.2018 saakka.
Vanhusneuvoston jäsenille on lähetetty kyselylinkki 2.2.2018
sähköpostitse kommentteja varten. Viestissä on myös pyydetty
levittämään linkkiä eteenpäin esim. oman järjestön puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle.
Linkki liitteenä:
https://response.questback.com/helsinginkaupunginpalvelukesku/jmbiw1mbzv

Kommentit pyritään ottamaan huomioon lopullisten asiakirjojen
muotoilussa. Peruturvalautakunnan on tarkoitus käsitellä lopullinen
yhteistyö- ja kilpailutusmateriaali 1.3.18 kokouksessa. Silloin ei
lautakunnalla ole enää mahdollisuutta esittää muutoksia asiakirjoihin.
2. Puheenjohtaja Jukka Tammi kertoi että perusturvan käyttösuunnitelma
vuodelle 2018 on perusturvalautakunnassa käsitelty. Kunnanvaltuuston
hyväksymään talousarvioon sisältyy perusturvan osalta kaksi sitovaa
toiminnallista tavoitetta:
•Ikäihmisten kotona selviytymisen tukeminen sekä erikoissairaanhoidon
(sisätaudit ja kirurgia) käytön väheneminen yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä
ikäryhmän asukasta kohden.
•Perustason avopalvelujen saatavuuden parantaminen lapsille, nuorille ja
lapsiperheille, jotta kohderyhmän hyvinvointi lisääntyy ja jotta
lastensuojelun kiireelliset sijoitukset ja ostopalveluvuorokausien määrä
saadaan vähenemään.
Ehdotus
1. Puheenjohtaja totesi että olemme asiaa käsitellyt ja että puollamme asian
eteenpäin viemistä ja lähetämme lausunnon perusturvalautakunnalle.
2. Merkitään tiedoksi
Päätös
1. Puheenjohtaja Tammi ja sihteeri Suurjoki-Niemi laativat lausunnon asiasta
perusturvalautakunnalle.
2. Ehdotuksen mukaisesti
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Yhteenveto eläkkeensaajan keskusliiton kyselystä, esittelijä puheenjohtaja Jukka Tammi

Vanhusneuvosto 6.2.2018 § 14

Ehdotus
Siirretään seuraavaan kokoukseen
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti
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Tiedoksiannot
Vanhusneuvosto 6.2.2018 § 15

1. Läntisen Uudenmaan vanhusneuvostojen yhteistapaaminen, 17.4.2018 klo
10-12 Lohjalla, Lohjan kaupungintalo Monkolan valtuustosalissa, Karstuntie 4,
08100 Lohja.
2. Eläkeliiton Kirkkonummen yhdistykselle kirjelmä laadittu ja lähetetty
3. Keksi ikäihmisten hyvinvointipalvelun nykyiseen palvelunumeroon uusi nimi
(nimikilpailu 19.2-4.3.2018) Sihteeri Suurjoki-Niemi esitteli asian ja kertoi että
tämä kilpailu on tulossa ja raadin kokoontuminen on to 8.3.18 klo 9-11
kunnantalolla.
Ehdotus
1. Ehdotuksena että varapuheenjohtaja Sjöblom ja sihteeri Suurjoki-Niemi
lähtevät tähän kokoukseen.

2. Puheenjohtaja Tammi luki lähetetyn kirjelmän ja totesimme että vastaus
lähetetty.
3. Raatiin vanhusneuvoston edustajaksi ehdotettiin puheenjohtaja Tammea
sekä jäsen Karjalaista.
Päätös
Asiat 1-3 ehdotuksen mukaisesti
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Muut esille tulevat asiat
Vanhusneuvosto 6.2.2018 § 16
1. Liikenneturvallisuuteen liittyvän yleisötilaisuuden järjestäminen.
Keskustelua jos varapuheenjohtaja Sjöblom voisi lähteä tätä
suunnittelemaan ja toteuttamaan esim. toukokuussa 2018.
2. Kunnanhallituksen edustaja Kjerin nosti esille Sote:n ja missä sen suhteen
mennään tällä hetkellä.Olisiko vanhusneuvostolla tarvetta saada tietoa
tästä?
Ehdotus
1. Varapuheenjohtaja ottaa asian puheeksi 5.3.2018 pidettävässä
liikenneturvallisuustyöryhmässä ja informoi vanhusneuvostoa asiasta sen
jälkeen.

Päätös

Vanhusneuvosto
1. Ehdotuksen mukaisesti.
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Vanhusneuvoston seuraava kokous ja talvitapahtuma 19.3.2018
Vanhusneuvosto 6.2.2018 § 17
Puheenjohtaja
Vanhusneuvoston seuraava kokous pidetään ma klo 19.3.2018 Mariefredissä
osoitteessa Mariefredintie 67. Lähtö kunnantalolta klo 9.00.

Ehdotus

Päätös

Vanhusneuvosto
Ehdotuksen mukaisesti.

