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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30.

2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys Tapiolan palveluaseman aiheuttamisen muutosten
siirtämisellä seuraavaan kokoukseen. Lisättiin Sykettä Syksyyn, ruotsinkielisen
seniorioppaan tilanne, Esteettömyysohjelman lausunnon toteaminen ja Esperi Care
tarjous tutustua heidän hoivakoteihin.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Antero Krekola valittiin pöytäkirjantarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi.

5. Perusturvajohtaja Juha Metson vierailu (klo 12.45-13.15)
Perusturvajohtaja Juha Metso kertoi SOTE-uudistuksen viimeisimmät uutiset ja
Matinkylä-Olarin alueen terveysasemajärjestelyistä.
Metso totesi alkuun että Sote-uudistuksesta ei ole vielä paljon kerrottavaa. Lain
tarkoituksena on muodostaa suureen osaan Suomea maantieteellisesti ja
väestöpohjaltaan isompia maakuntia. Laki luonnoksessa ei pääkaupunkiseudun
erillisaluetta ole mainittuna, mutta pääkaupunkiseudulle saatetaan antaa tilaa
erillisratkaisulle. Sote valmisteluryhmässä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja
Kauniainen. Kaupunginjohtajille on nyt valmisteltu ehdotus ja kaupunginjohtajat
arvioivat sitä. Hallitus sitten arvioi miten se suhtautuu esitykseen ja sen jälkeen se
menee normaaliin päätöksentekoprosessiin. Erityislainsäädäntövalmistelua ei sisälly
tähän lakiesitykseen.
Esityksessä keskeistä on että pk-seudulla on riittävän leveät hartiat tuottaa palvelut
itsenäisesti ja että HUS:a ei pilkota. Täten Helsinki, Espoo ja Vantaa jatkaisivat
tuottajina erillislainsäädännöllä mutta niissäkin toteutettaisiin valtakunnallisia
tavoitteita. Esityksessä tuodaan esille myös että maakuntavaltuustoon valittavien
pääkaupunkiseutulaisten määrä olisi erittäin suuri verrattuna pieniin Uudenmaan
maakunnan kuntiin ja täten pääkaupunkiseudulla olisi kaikki valta valtuustossa.
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Erillisratkaisun perusteluna on myös vieraskielisten osuus väestöstä, joita Espoossa
on enemmän kuin kymmenessä pienimmässä maakunnassa yhteensä. HUS:lla on
myös valtakunnallisia tehtäviä (syöpäkeskus, palovammakeskus) enemmän kuin
muilla sairaanhoitopiireillä ja myös tämä esitetään perusteluissa.
Kysyttiin soten rahoituksesta. Metso kertoi että Espoo maksaa jo nyt todella paljon
muun Suomen hyväksi. Voimakkaasti on viestitty sitä että verotulojen tasaustaakkaa
ei saa nostaa entisestään.
Kysyttiin miten muut suuret kaupungit, joissa on yliopistolliset keskussairaalat ovat
suhtautuneet pk-seudun erillisratkaisun valmisteluun. Metso kertoi että Espoo oli
ajamassa muidenkin isojen kaupunkien erillisratkaisua. Tätä hallitus ei kuitenkaan ole
hyväksynyt vaan valmisteluoikeus on annettu vain PK-seudulle. Kysyttiin kuutoskaupungin yhteistyön vaikutuksesta, mutta se ei Metson mukaan johtanut
tyydyttävään tulokseen.
Matinkylä-Olarin terveysasemajärjestelyistä Metso kertoi että on keskusteltu olisiko
koko terveysaseman toiminta pitänyt siirtää Ison Omenan palvelutorille. Matinkylän
terveysaseman kiinteistöstä ei haluttu luopua ja palvelutorin vuokrattavat tilat olisivat
tulleet todella kalliiksi.
Todettiin että Matinkylän terveysasema on pahassa paikassa mäen pohjalla ja
bussipysäkit ovat kaukana. Metso totesi että bussilinja-asiassa on hyvä olla
yhteydessä HSL:ään.
Kysyttiin terveysasemien suuruudesta. Metso kertoi että Espoossa on 11
terveysasemaa eikä keskitystä olla suuressa mittakaavassa tehty. Metso kertoi
pienten terveysasemien haavoittuvuudesta henkilökunnan poissaolojen tilanteessa.
Myöskään röntgen ja laboratorio palveluita ei voida pitää yllä pienillä terveysasemilla.
Kysyttiin Ison Omenan pohjoispuolella olevan Mehiläisen yksityisen terveysaseman
liittymisestä Ison Omenan kokonaisuuteen. Metso kertoi että tällaista ei ole
suunnitteilla.
Todettiin että entinen terveyspalvelujen johtaja Eetu Salunen antoi ymmärtää
vanhusneuvostossa vieraillessaan, että Kauklahden terveysasema ei ole täysin
unohdettu asia. Metso kertoi että ei ole ollut asiaa koskevissa keskusteluissa mukana,
mutta totesi yleisesti että väestökasvu saattaa aiheuttaa tarvetta uusille
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terveysasemille. Väestöpohjan on kuitenkin oltava sellainen että laboratorio ja
kuvantamispalvelut on järkevä pitää terveysasemalla.
Kysyttiin Matinkylän uimahallista, josta ollaan karsimassa kuntoutumisen
mahdollisuuksia (esim. kuntosali, vesijuoksurata). Miten sosiaali- ja terveyspalvelut
vahtii että kaupungin muut toimialat toteuttavat ikääntymispoliittista ohjelmaa? Metso
totesi ettei ole ollut mukana karsimiskeskusteluissa, mutta sanoi, että aina haetaan
optimaalista ratkaisua ottaen huomioon Espoon velkaantuminen.
Annettiin myös palautetta hyvin toimivasta terveysasemasta.
Todettiin että väki liikkuu pohjoisesta etelään mutta rahat siirtyvät etelästä pohjoiseen.
1970-luvulla ei saatu aikaan kohtuuhintaisia asuntoja, ja asia on edelleen sama.
Todettiin että Espoon on pidettävä omia puoliaan valtakuntaa koskevissa
keskusteluissa. Todettiin myös että asuntojen hinnat saattava vaikuttaa
pienipalkkaisten työmahdollisuuksiin pääkaupunkiseudulla.
Todettiin että sote-johtajien on pidettävä huolta ikääntyneille tärkeistä asioista yli
toimialarajojen. Metso totesi että Espoossa tehdään hyvää yhteistyötä toimialojen
johtajien välillä ja muun muassa Elinvoimaa ikääntyville ohjelman puitteissa.
Todettiin että hyvinvoinnin rajat ovat organisaatiossa kovin keinotekoisia. Esim.
liikuntatoimi voisi olla sotessa. Kysyttiin soten eriyttämisestä. Metso kertoi että
vakavasti ei olla keskusteltu siitä että sosiaalitoimi ja terveystoimi laitettaisiin erilleen.
Kerrottiin että Leppävaaran uimahallin puutteisiin puututtaessa oli vastattu että
”tilakeskus omistaa ja me ollaan vaan vuokralaisena”. Metso totesi että esteettömyys
pitäisi olla itsestään selvää. Espoon sairaalan esteettömyydestä on saatu hyvät arviot.
Otettiin esiin ovien aukeamissuunta. Metso kertoi että hän on ystävällisesti erimieltä,
sillä leveiden ovien avautuminen käytävälle aiheuttaisi käytäviin todellisen sokkelon.
Kysyttiin onko terveys puolelle ohjeistettu että nivelvammoja viivytetään yli vuoden.
Metso kertoi että ei varmasti ole ohjeistettu näin, mutta tarpeettomia
röntgenkuvauksia tulee välttää säteilyn minimoiseksi.
Todettiin miten sosiaali- ja terveyspalvelut, etenkin vanhuspalvelut pitää pitää kunnan
omana toimintana, josta Espoon lausunnossakin puhutaan. Elinvoimaa ikääntyvillä
ohjelman ohjausryhmässä ollaan ihmetelty miksi esim. asukaspuistoista tai
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uimahalleista ei olla kysytty vanhusneuvostolta lausuntoa. Puheenjohtaja esitti
toiveen että vanhusneuvoston rooli kävisi tarpeettomaksi, jolloin ikääntyneet olisivat
automaattisesti mukana asioiden valmistelussa eikä vasta lausuntovaiheessa.
Todettiin että Matinkylän uimahallin parkkipaikasta tulee liian pieni kasvavaan
asukasmäärän nähden. Todettiin myös että kunnan virkamiehien tulisi ottaa mallia
aikaisemmista rakennushankkeista miten esteettömiä uimahalleja rakennetaan, ei
kaikkea tarvitse keksiä itse.
Todettiin että Espoolla on hyvä tilanne kun meillä omavaraisuus on suuri kunnassa
emmekä ole riippuvaisia valtion rahoista.
Metso kiitti kutsusta tulla vierailemaan vanhusneuvostoon ja muistutti että
kaikenikäisten terveys, hyvinvointi ja onnellisuus liittyy sosiaalisiin suhteisiin ei
terveyspalvelujen saatavuuteen.
6. Vanhustenpalveluiden ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen (klo 13.15-14.00)
Vanhustenpalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen kertoi ajankohtaisista asioista: Espoon
uudesta sairaalasta, omaishoidon lakimuutos, hallituksen kärkihanke, Aurorakodin
vanhasta kiinteistöstä luopuminen.
Lyytikäinen kertoi että Espoon uuden sairaalan rakennus on kiinteistönä valmistunut
ja kaupunki on vastaanottanut sen heinäkuussa 2016. Tällä hetkellä kartoitetaan
rakennusvaiheen puutteita ja korjauksia tehdään tämän ja ensi kuun ajan. Lokakuun
lopussa sairaalaa päästään kalustamaan ja varustamaan sekä testaamaan
järjestelmiä. Tavoitteena on että maaliskuussa potilaat siirtyvät uuteen sairaalaan.
Uuteen sairaalaan muutto edellyttää myös henkilökunnan kouluttamista.
Toiminnallista suunnittelua jatketaan Kauniaisten ja Kirkkonummen kanssa.
Kysyttiin henkilökunnan määrästä. Lyytikäinen kertoi että pääosin toiminta jatkuu
ennallaan. PuolarVillaan on lisätty 10 vakanssia. Kirkkonummen ja Kauniaisten
sopimuksen mukaan näistä kaupungeista siirtyy henkilökuntaa enemmän kuin
uudessa sairaalassa on tarve. Lyytikäinen arvioi kuitenkin että henkilökunnan
vaihtuvuudesta johtuen ensi keväänä ollaan varmaan aika lähellä todellista tarvetta.
Kysyttiin Puolarmetsän kiinteistön tilanteesta. Metso kertoi että Puolarmetsässä on
sisäilmaongelmia ja henkilöstöä on joutunut olemaan etätöissä. Pakon edessä on
sinniteltävä vanhassa kiinteistössä ennen kuin uuteen sairaalaan päästään
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muuttamaan.
Lyytikäinen kertoi että omaishoidon lakimuutos tuli voimaan 1.7.2016. Kaikilla jotka
ovat omaishoidon tuen piirissä tulee nyt kaksi vapaa päivää kuukaudesa, ja niille,
joilla hoito on sitovaa vapaiden määrä kasvaa kahdesta kolmeen. Espoossa niiden
omaishoitajien määrä, jotka eivät ennen olleet oikeutettuja vapaisiin on ollut noin 85.
Vapaan voi käyttää myös useampana alle vuorokauden jaksona. Lisäksi
omaishoitajille on tarvittaessa järjestettävä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia ja
valmennuksia (valmennukset vasta 1.1.2018 lähtien). Kysyttiin onko kunta velvollinen
järjestämään sijaiset. Lyytikäinen kertoi että sijaishoitojärjestelyjä on erilaisia joista
yksi on sijaisen järjestäminen hoidettavan tueksi.
Lyytikäinen kertoi Leppävaaran elä ja asu keskuksen vaikutuksista palveluverkkoon:
Espoon keskuksen toiminta palvelutalona päättyy. Siellä voi edelleen asua ja
kotihoidon käynnit voidaan toteuttaa sinne. Palvelukeskuksen toiminta jatkuu
ennallaan. Viherlaakson palvelutalon ja palvelukeskuksen toiminta päättyy ja nyt
selvitetään voiko kiinteistöä käyttää muihin soten tarkoituksiin. Leppävaaran
palvelukeskus siirtyy elä ja asu keskukseen. Aurorakodin vanhan kiinteistön
(laitoshoidon) käytöstä luovutaan ja asukkaat siirtyvät Leppävaaran elä ja asu
keskukseen tai yksityiseen asumispalveluun.
Kysyttiin asukkaiden muuttamisesta. Lyytikäinen kertoi että kaikilta on kysytty
halukkuutta ja suurin osa haluaa muuttaa Leppävaaraan.
Lyytikäinen kertoi Kärkihakkeesta. Maakunnat hakevat rahoitusta STM:n hyviksi
toimiviin toimintamallien jalkauttamiseen. Osana kärkihanketta maakuntiin haetaan 18
+ 1 muutosagenttia, joista 18 menee maakuntiin ja pääkaupunkiseutu saa oman
muutosagentin. Espoo on yhdessä Helsingin, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen
ja Keravan kanssa valmistelemassa hankehakemusta toimivaan kotihoitoon. Mukana
on myös muita yhteistyökumppaneita kuten HYKS. Hanke koostuu kolmesta
osahakkeesta, jotka liittyvät henkilöstön koulutuksiin, kuntouttaviin toimintamalleihin ja
akuuttitilanteiden hoitamiseen. Jos rahoitusta saadaan niin asiaan palataan paljon
tarkemmalla
tasolla
vanhusneuvostossa.
Vanhusneuvoston
asiantuntemus
hankkeessa on tärkeää. Kunnan omavastuuosuus on 20 % ja hankebudjetti tulee
olemaan miljoonia.
Lyytikäinen kertoi Nestorin toiminannan käynnistymisestä 6/2016. Vielä on menty
osittain vanhoilla toimintatavoilla, nyt tehdään paljon töitä jotta työnjako kotihoidon ja
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muiden toimijoiden kanssa selkiytyy ja asiakkaan prosessit saadaan sujuviksi.
Lyytikäinen kertoi että Ikääntymispoliittista ohjelmaa on käsitelty valtuustossa.
Valtuusto korotti omaishoidon peittävyystavoitett. Valtuusto otti myös kantaa Espoon
kaupungin
tarjoamaan
maksuttomaan
liikuntapalveluun
omaishoitajille.
Vanhusneuvoston osallistumisesta lautakuntien kokouksiin keskusteltiin myös.
Lyytikäinen kertoi talousarviovalmistelusta. Taustaksi Lyytikäinen esitti kustannusten
muutoksia vuodesta 2011 ja totesi että sairaala toimintakustannukset ovat kasvaneet
enemmän kuin asumisen ja avohoidon kustannukset. Ensi vuonna suurimpia
muutoksia ovat uuden sairaalan ja Leppävaaran elä ja asu keskuksen käyttöön otto ja
siihen
liittyvät
palveluverkkomuutokset.
Nestorin
toiminnan
muutoksen
vakiinnuttaminen ja omaishoidon tuen lakimuutoksen aiheuttamat muutokset
aiheuttavat myös muutoksia. Lopullista kehystä ei vielä ole hyväksytty, mutta
valmistelukehyksessä vanhusten palveluiden kasvu on 5,2 %, joka mahdollistaa
uuden sairaalan käyttöönoton, omaishoidon lakimuutoksen, Leppävaaran elä ja asu
keskuksen käynnistämisen sekä vuoden 2016 lopun palvelutason. Kokonaisnäkymä
kaupungissa on, että mm. suurten investointien myötä velkaantumisaste on noussut
ja se tulee huomioida talousvalmistelussa.
Puheenjohtaja esitti kiitokset kaikille Ikääntymispoliittisen ohjelman työstämiseen
osallistuneille. Todettiin että valtuustossa kiiteltiin ohjelman sisältöä ja sitä että Espoo
jatkaa ohjelman tekoa.
7. Valviran kaltoinkohteluselvitys ja Espoon tilanne (klo 14.00-14.30)
Vanhusten palvelujen erityisasiantuntija Niina Savikko kertoi Valviran selvityksestä ja
Espoon tilanteesta HaiPro haittatapahtumailmoitusjärjestelmän (esitys liitteenä).
Savikko kertoi että kaltoinkohtelun määritelmä on erittäin laaja. Sillä tarkoitetaan
luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa tekoa tai tekemättä jättämistä, joka
vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, turvallisuuden tai terveyden. Yleensä
kaltoinkohtelulla tarkoitetaan yli 65-vuotiaisiin kohdistuvaa fyysistä väkivaltaa,
psyykkistä tai sosiaalista kaltoinkohtelua, seksuaalista hyväksikäyttöä, taloudellista
hyväksikäyttöä, hoidon ja avun laiminlyöntiä tai muuta oikeuksien rajoittamista ja
loukkaamista ja ikäihmisen ihmisarvoa alentavaa kohtelua.
Valviran lähettämään kyselyyn oli vastannut 7403 työntekijää sosiaalihuollon
ympärivuorokautisissa yksiköistä. Tulosten mukaan 93 % havainnut jonkinlaista
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vanhusten kaltoinkohtelua, 25 % havainnut, että karkeaa, epäasiallista tai
lapsenomaista kieltä käytettiin päivittäin, viikoittain tai kuukausittain ja 20 % havainnut
määräilyä, rankaisemista tai moittimista päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
Kuitenkin 84 % työntekijöistä kokee, että heillä on koulutuksen perusteella riittävät
valmiudet kaltoinkohtelun tunnistamiseen ja ehkäisemiseen ja 55 % kertoi tuntevansa
alan eettiset ohjeet erittäin hyvin. Todettiin että tulokset kaltoinkohtelun määrästä ja
valmiuksista puuttua siihen ovat hieman ristiriitaisia.
Kaltoinkohtelun ehkäisemiksi Valvira esittää useita toimenpiteitä, jotka ovat 1.
työyhteisöjen ilmapiirin avoimuutta ja keskustelevuutta lisää, 2. nopea ja jämäkkä
reagointi kaltoinkohteluun, 3. Laatikaa yksikössä yhteiset toimintaohjeet siitä, miten
asiakkaiden asianmukainen kohtelu varmistetaan ja miten menetellään tilanteissa,
joissa epäasiallista kohtelua havaitaan, 4. Esimies mukaan aamuraportille ja 5.
Erilaisten toimintatapojen syntymistä eri työvuoroihin voidaan estää työvuorokierrolla,
jolloin kaikki tekevät aamu-, ilta- ja yövuoroja. Myös kaltoinkohtelun määritteleminen
ja toimintatapojen kuvaamien omavalvontasuunnitelmassa on tärkeää.
Espoossa omavalvontasuunnitelmat päivitetään yksikkötasolle tämän syksyn aikana.
Omavalvontasuuunitelmissa tulee olla kuvaukset siitä miten mahdolliseen
kaltoinkohteluun puututaan ja asia tulee käydä läpi henkilökunnan kanssa.

8. Muut asiat (klo 15.00-15.30)
8.1. Aloite: Palvelulinja P11 tulee säilyttää Haukilahden alueen ikäihmisten ja
liikuntarajoitteisten käytettävissä.
Vanhusneuvostolle on tullut seuraava aloite Palvelulinjan P11 säilyttämisestä:
”Palvelulinja P 11 on erittäin tarpeellinen Haukilahden alueen ikäihmisille ja
liikuntarajoitteisille. HSL on ilmoittanut että P11 ei jatka linjallaan 15.8.16 jälkeen.
Haukilahden alueelle ei tule myöskään erityisesti ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille
suunniteltua lähibussilinjaa.
P11 bussi on meille ihan välttämätön sillä sitä käyttävät vanhusten lisäksi myös
liikuntarajoitteiset. Bussin linja kulkee Toppelundista Tapiolaan Haukilahden
ostoskeskuksen ja Haukilahdenrantatien sekä Folkhälsanin palvelutalon kautta.
Tärkeä kohde on myös Tapiolan terveyskeskus. Bussissa on aina kulkijoita, joten se
on meille ihan välttämätön.
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Moni meistä ei pysty käymään asioillaan tavallisella bussilla lainkaan sillä niiden
käyttömahdollisuus rajoittuu mm. kauppatavaroiden kantamisen mahdottomuuden
kiihkeällä rytmillä liikkuvassa bussissa. Eikä moni myöskään pysty kulkemaan niissä
apuvälineidensä kanssa.
P11 bussi on nyt kulkenut jokaisena arkipäivänä ja esitän nyt myös uudistusta että se
ei kulkisi joka päivä vaan kuten aiemmin esim. kahtena päivänä viikossa.
Keskusteluissa bussin käyttäjien kanssa sitä on pidetty hyvänä ratkaisuna eli kahtena
päivänä viikossa riittäisi.
Toivon meidän kaikkien P11 käyttäjien puolesta että vanhusneuvosto vaikuttaisi
asiaamme niin että voisimme edelleen käyttää meille välttämätöntä palvelubussia.”
Aloite
on
välitetty
Espoon
kaupungin
suunnittelupäällikkö Sinikka Ahtiaiselle tiedoksi.

kaupunkisuunnittelukeskuksen

Päätös: Vanhusneuvosto kannattaa palvelulinja P11 säilyttämistä.
8.2 P80 lakkauttamisen pyörtäminen
Vanhusneuvostolle tuotiin tiedoksi että Vanhusneuvoston vahvasti tukema
palvelulinjan 80 lakkauttamispäätös on pyörretty ja iloksemme voimme todeta että
P80 korvaa nykyään lähibussilinja 168.
8.3 Esperi Care Oy:n tarjous hoivakoteihin tutustumiseen
Esperi Care Oy on Espoon kaupungin monivuotinen puitesopimuskumppani
ikääntyneiden asumispalveluissa. Espoolaisia asukkaita Esperillä on useassa eri
yksikössä. Esperi tarjoaa vanhusneuvostolle mahdollisuutta tutustua yksiköihinsä.
Esim. Villa Lyhteessä on mahdollista tarjota vapaamuotoinen kokoustila max. 15
henkilön kokoukseen.
Keskustellaan onko vanhusneuvostolla halukkuutta tutustua johonkin taloista.
Päätös: Otetaan kutsuvastaan. Selvitetään onko jossakin taloista isompi kokoustila.
Pidetään kokousajat ennallaan, tutustuminen kokouksen jälkeen.
8.4 Sykettä Syksyyn
Todettiin että SykettäSyksyyn ohjelman lehtiset ja julisteet ovat valmiit.
Vanhusneuvostoa pyydetään välittämään niitä järjestöissään ja verkostoissaan. Tänä
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vuonna mukana on myös nuoria toteuttamassa juhlaa.
8.5 Ruotsinkielinen Senioriopas
Vanhusneuvostolle tuotiin tiedoksi että Seniorioppaan ruotsinkielinen luonnos on
tarkistettu ja siihen on otettu kantaa.
8.6 Esteettömyysohjelman lausuntovastaus
Vanhusneuvostolle on saapunut vastaus esteettömyysohjelman lausunnosta. Sirkku
Wallin
(Esteettömyysasiantuntija,
Rakennusvalvontakeskus,
Tekninen
ja
ympäristötoimi) kiitti lausunnosta ja kertoi että he huomioivat sen kokonaisuudessaan
ja pyrkivät varmistamaan, että esteettömyysohjelma on yhteneväinen Espoon
ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevien linjausten kanssa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi että vanhusneuvosto on lausunut ohjelmasta ja siihen
saatu vastaus.

9. Tiedoksi

10. Seuraavien kokousten / tapahtumien ajankohdat
Kokous
29.9.2016 klo 12.30-15.30 Kokoomuksen ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoontie 5,
Kartalla

Sykettä syksyyn
16.10.2016 klo 14.00-17.00 Tapiolan kulttuurikeskus

PKS-vanhusneuvostojen kokous
20.10.2016 klo 12.00-16.00 Valtuustotalon kahvio

Kokous
23.11.2016 klo 12.30-15.30 Kokoomuksen ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoontie 5,
Kartalla

10

Kokous
15.12.2016 klo 12.30-15.30 Kokoomuksen ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoontie 5,
Kartalla
11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

__________________

__________________

Olli Männikkö

Niina Savikko

puheenjohtaja

sihteeri

__________________
Antero Krekola
pöytäkirjan tarkastaja
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