ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD
Vanhusneuvoston kokous 3/2016

Aika:

Pöytäkirja

7.4.2016
klo 11.30-12.30 tutustuminen Espoon sairaalan päivystysosastoon ja Jorvin
päivystykseen.
klo 12.30-15.30 vanhusneuvoston kokous

Paikka:

Tutustumiskierros lähtee Jorvin sairaalan pääaulassa sijaitsevan kukkakioskin
edestä (kulku Jorvin sairaalan pääovesta, tietoa pysäköinnistä ja kartta
pysäköintialueista).
Kokous: Jorvin sairaala, kokoushuone ESP Jorvin srl HK065a

Läsnä:
Puheenjohtaja
Olli Männikkö
Jäsenet
Antero Krekola
Heikki Konttinen
Matti Passinen
Marjaterttu Einiö
Börje Eklund
Lasse Hoffman
Irma Ruuskanen-Sere
Esko Meuronen
Juhani Kytö
Marja-Liisa Lahtinen
Leevi Väisänen
Brita Pawli
Helena Pyhälahti-Räisänen
Stig Kankkonen
Kutsutut osallistujat
Veikko Simpanen
Kristiina Mustakallio
Sihteeri
Niina Savikko
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.14.

2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys. Lisättiin muihin aisoihin pankkiautomaattien vähentäminen ja
järjestötapaamisen aiheet.
4. Pöytäkirjantarkastajan valinta
Brita Pawli valittiin pöytäkirjantarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi.

5. Espoon uuden sairaalan päivystysosaston esittely (klo 12.45-13.15)
Kokouksen aluksi kierrettiin Espoon kaupungin Espoon sairaalan päivystysosastolla,
jossa Kirsi Uurto kertoi osaston toiminnasta. Mukana oli myös osaston ylilääkäri
Hannele Ekstam. Päivystysosaston jälkeen kierrettiin Helsingin ja uudenmaan
sairaanhoitopiirin päivystyspoliklinikalla, jossa osastonhoitaja Merja Heitolta esitteli
tiloja ja kertoi toiminnasta.
Kokoustilassa Hannele Ekstam vielä esitteli Espoon sairaalan päivystysosaston
toimintaa (esitys liitteenä). Osasto on keskittynyt akuuttiin geriatriaan ja tavoitteena on
että hoitojaksot osastolla ovat 3-5 vrk. Osastolla hoitohenkilökunta on sairaanhoitajia.
Päivystysosastolla on panostettu kuntoutumiseen ja fysioterapeutit tekevät kahta
vuoroa sekä ovat töissä myös viikonloppuisin. Osastolla on uutta teknologiaa
käytössä. Moniammatillinen yhteistyö on avainasia osaston toiminnassa.
Kysyttiin kotiutuksesta ja kotiutustiimistä. Ekstam kertoi että kotiutustiimiin kuuluvat
ovat eri esimiehen alaisuudessa, mutta hyvin lähellä päivystysosaston tiloja.
Kotiutustiimin kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Annettiin palautetta että kaikki
kotiutukset eivät ole toteutuneet hyvin. Keskusteltiin ilman omaisia olevien potilaiden
kotiutuksesta. Ekstam kertoi että usein niillä joilla ei ole omaisia on kotihoito
ottamassa vastuuta kotiutuksesta. Lyytikäinen totesi että kotiutuksia tapahtuu useilta
eri osastoilta, jotka ovat eri toimijoiden vastuulla (Espoon kaupunki, Helsingin ja
uudenmaan sairaanhoitopiiri). Lyytikäinen uskoi päivystysosaston kotiutusten olevan
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parhaasta päästä. Todettiin, että haasteita on myös kotihoidon päässä. Lyytikäinen
totesi että prosesseissa on parannettavaa eikä haaste kohdistu vain toiseen päähän
kotiutusprosessissa vaan sairaalan ja kotihoidon on istuttava yhden pöydän ääreen ja
sovittava rajapinnoista ja prosessista.
Todettiin, että jo sisään tullessa on kartoitettava kotitilanne ja käytävä tekemään
mahdollisia muutostarpeita, jotta ne olisi tehty silloin kun kotiutus toteutuu.
Todettiin, että kotihoidossa myönnetyt tuntimäärät eivät toteudu ja että hoitajien
vaihtuvuus on suurta.
Pyydettiin palautetta kaupunginvaltuutetuille, mitä asioita voidaan viedä eteenpäin.
Ekstam nosti esille ikääntyneiden yksinäisyyden, vaikka Espoossa järjestetäänkin
hyvää Ystäväpiiri® -toimintaa sekä muistisairaiden asiakkaiden määrän.
Kysyttiin onko ajateltu vapaaehtoisten mukaantuloa kotiutuksessa. Uurto kertoi että
vapaaehtoistoimintaa on kehitetty sairaalassa, mutta se on keskittynyt lähinnä
osastohoitoon. Omaiset ja läheiset koetaan päivystysosastolla erittäin suurena
voimavarana ja heitä pyritään saamaan mukaan asiakkaiden hoitoon ja kotiutukseen.
Kysyttiin miten tietojärjestelmät toimivat. Ekstam kertoi että haastetta aiheuttaa eri
tietojärjestelmät erikoissairaanhoidon kanssa.
6. Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat (klo 13.15-14.15)
Vanhusten palvelujen
ajankohtaisista asioista

johtaja

Matti

Lyytikäinen

kertoi

vanhusten palvelujen

Sairaalan kuntayhteistyö
Matti Lyytikäinen kertoi että Espoon Uuden sairaalan rakentaminen on pitkällä.
Tämän hetkinen aikataulu on että rakennus tulisi käyttöön lokakuussa 2016, jonka
jälkeen voi varustelu ja laitteiden testaus alkaa. Lyytikäinen arveli että toiminta
käynnistyy ensi vuoden puolella.
Lyytikäinen totesi että päivystysosasto on käynnistynyt tammikuussa 2016 ja
vaikuttaa siltä että osastolle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Myös Puolarvillan (Btason saattohoitoyksikkö) toiminta on alkanut Puolarmetsän tiloissa. Palaute osaston
toiminnasta on ollut hyvää. Henkilökunta on rekrytoitu ns. puhtaalta pöydältä ja näin
on saatu saattohoidon erityisosaamista osastolle. Keskimääräinen hoitoaika osastolla
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on ollut noin viikon.
Lyytikäinen kertoi että Espoon Uuteen sairaalan petipaikoista tarvitaan Espoon
käyttöön 217 paikkaa. Lautakunnan päätettäväksi on valmisteltu esitys, jossa
Kirkkonummelle varataan 30 paikkaa ja Kauniaiselle 10 paikkaa. Lautakunta
käsittelee asiaa 20.4.2016 lautakunnassa. Uuden sairaalan 45 paikan osalta on vielä
neuvottelut meneillään.
Kysyttiin kotona tehtävästä saattohoidosta. Todettiin että kotona tapahtuva
saattohoito on usein kuolevan toive, mutta vaativaa omaisille. Lyytikäinen kertoi että
saattohoito räätälöidään asiakaskohtaisesti joka lähtee asiakkaan ja omaisten
toiveista. Kotisaattohoidosta Puolarvillaan pääsee suoraan ilman päivystyksessä
käyntiä.
Leppävaaran Elä ja asu keskuksen vaikutukset palveluverkkoon
Leppävaaran elä ja asu keskukseen tulee 70 ympärivuorokautista paikkaa ja 70 ns.
kotihoidon asuntoa, johon palvelut järjestetään tarpeen mukaan. Lisäksi talossa on
palvelukeskuksen tiloja, ruokasali, erilaisia kokoustiloja sekä kotihoidolle varattuja
tiloja. Hankkeen lähtökohtana on ollut että hanke toteutetaan ilman lisäresursointia.
Palveluverkkovaikutukset ovat seuraavat: Espoon keskuksen palvelutalon toiminta
palvelutalona loppuu koska kiinteistö ei ole esteetön. Palvelukeskus jatkuu ennallaan
Espoon keskuksessa, mutta uusia tiloja mietitään jos löytyy sellaiset tilat jotka
soveltuu paremmin palvelukeskuksen käyttöön. Viherlaakson palvelutalon ja
palvelukeskuksen toiminta lakkaa ja siirtyy Leppävaaran elä ja asu keskukseen.
Kiinteistön käytön siirtämistä muuhun asumiskäyttöön selvitetään. Leppävaaran
palvelukeskuksen toiminta siirtyy Leppävaaran elä ja asu keskukseen. Aurorakodin
vanhan kiinteistön käytöstä luovutaan koska kiinteistö ei ole asianmukainen. Asukkaat
siirtyvät osin Leppävaaran elä ja asu keskukseen ja osin yksityisiin hoivakoteihin.
Kysyttiin miten Leppävaaran elä ja asu keskus pystyy ottamaan vastaan
Viherlaaksossa ja Leppävaaran palvelukeskuksessa kokoontuvien järjestöjen
tilaisuudet. Lyytikäinen kertoi että suunnittelussa on lähdetty siitä, että toiminnot
siirtyvät Leppävaaraan ja vanhoista tiloista luovutaan. Sellon infotilaisuudessa oli
kerrottu että Leppävaaran palvelukeskuksessa olevat kangaspuut eivät mahdu
Leppävaaran elä ja asu keskukseen. Todettiin, että huhuja on liikkeellä siitä, ettei
Viherlaakson järjestöt mahtuisi Leppävaaraan.
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Kysyttiin Tapiolan palvelukeskuksen toiminnasta ja siirtymisestä väistötiloihin.
Lyytikäinen kertoi, että päätöksiä ei ole, mutta suunnitelma on, että palvelukeskus
siirtyisi Kielaksen rakennukseen vuoden sisällä.
Päätös: Esko (koollekutsuja), Juhani ja Heikki valmistelevat lausuntoluonnoksen, joka
toimitetaan tiistaihin 12.4.2016 mennessä Maria Rystille.
Asumispalveluiden valvontaraportti
Kunnalla on velvoite valvoa ympärivuorokautisia hoivayksiköitä sekä omia että
ostettuja yksiköitä. Valvonnan keinot ovat omavalvontasuunnitelma, ennakollinen
valvonta, suunnitelmallinen valvonta ja reaktiivinen valvonta. Lyytikäinen totesi, että
laatupoikkeamat kohdistuvat yleensä samoihin yksiköihin. Oman toiminnan
kouluarvosana on 8,3 ja ostetun toiminnan kouluarvosana 8,5.
Todettiin, että kyselyyn ei ehkä voi kovin paljon luottaa kun vastaajat paljolti
muistisairaita. Sihteeri kertoi, että suurin osa vastauksista oli omaisen antamia.
Hoitohenkilökunta ei saanut vastata asukkaan puolesta kyselyyn.
NOPSAn tilannekatsaus
NOPSAn toiminta koostuu yleisestä väestötason ohjauksesta ja neuvonnasta, joita
voi saada useasta eri paikasta (esim. yhteispalvelupisteet, oma koti) ja usealla eri
tavalla (sähköpostitse, puhelimitse, henkilökohtaisesti) sekä palvelutarpeen
selvittämisestä ja palvelupäätösten teosta.
Kysyttiin onko uuden seniorioppaan ruotsinkielinen versio tulossa. Lyytikäinen kertoi
että ruotsinkielinen opas täytyy myös olla saatavissa mutta aikataulua ei osattu
sanoa.
Kysyttiin NOSPAn suunnittelusta. Lyytikäinen kertoi että NOPSAn suunnittelusta on
siirrytty toimeenpanoon. Todettiin, että projektiryhmä pitää kutsua koolle uuden
päällikön toimesta.
Lyytikäinen kertoi lisäksi että Ikääntymispoliittisen ohjelma on lautakunnassa
20.4.2016. Kysyttiin onko IPOon tullut oleellisia muutoksia. Puheenjohtaja kertoi että
oleellisia muutoksia ei ole tulossa, mutta stilistiikkaa ja kuvioita on voitu vielä
muokata.
7. Espoo Cateringin yhtiöittämisen vaikutukset eläkeläisaterioiden subventointiin
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Koska Espoo Catering yhtiöitettiin, se ei pysty subventoimaan eläkeläisaterioiden
hintaa. Hinta saattaa ensi vuonna olla monelle eläkeläiselle liian kallis. Hyvä ja
monipuolinen ateria on tärkeä vanhusten hyvinvoinnille, puhumattakaan siitä, miten
virkistävää on aterioida yhdessä ystävien kanssa.
Marja-Liisa Lahtinen on esittänyt, että vanhusneuvostolle annetaan asiasta selvitys,
jotta asiasta voidaan käydä keskustelu ja mahdollisesti antaa lausunto ensi vuoden
talousarviota varten.
Lyytikäinen kertoi, että on olemassa de minimis periaate, jossa yhdelle yhtiölle on
mahdollisuus myöntää tukea enintään 200 000 € kolmen verovuoden aikana. Vuonna
2016 aterioita subventoidaan 150 000 €:lla. Tämä tarkoittaa sitä, että asiaan on
löydettävä ratkaisu tämän vuoden aikana. Lyytikäinen pohti, että aterioiden
subventointi ei kohdistu välttämättä oikealla kohderyhmälle koska subventointi koskee
kaikkia ja että rahan kohdentamista voisi harkita aliravitsemusriskissä oleville.
Todettiin, että subventoinnilla voi olla vaikutusta myös mielenterveydellisiä ja
sosiaalisia vaikutuksia, kun ikääntyneet lähtevät ulos syömään muiden seuraan.
Todettiin, että In-house yhtiöittämisen papereissa todetaan, että mikäli subventointi
loppuu voi ikääntyneiden sosiaalinen kanssakäyminen voi heikentyä. Todettiin, että
jos aterian hinta olisi noussut viime vuonna seitsemään euroon, olisi moni jättänyt
tulematta palvelukeskukseen syömään. Ruoan hinnan korotus on estettävä.
Todettiin, että kaupungin ei pidä subventoida aterioita vaan Espoon Cateringin on
onnistuttava

alentamaan

ruuan

hintaan

eläkeläisille

niin

halutessaan.

Konsernihallinnon tulisi antaa Espoo Cateringille ohjeet, jotka mahdollistavat
eläkeläisille halvemmat ateriat hinnoittelemalla ateriat muuten uudella tavalla. Laki ei
estä yhtiötä antamasta alennusta. Todettiin, että jo nyt muut ruokailijat maksavat
ruoasta enemmän kuin eläkeläiset. Ehdotettiin että vanhusneuvoston antaisi
kannanoton kaupungin hallitukselle jossa se esittäisi että kaupungin hallitus antaisi
edellä mainitut omistajapoliittiset ohjeet Espoon Cateriginille.

Todettiin, että jos kaupungin hallitukseen tulee edellä mainittu esitys tulee
ensimmäisenä kysymys siitä, että pitääkö myydä tappiolla. In house- yhtiön olisi
tultava toimeen kuitenkin omillaan. Kannatettiin Lyytikäisen esitystä siitä että
mietittäisiin millä muulla tavalla ateriointia olisi mahdollista tukea. Kaupungin hallitus
ottaa mielellään vastaan ehdotuksia asian ratkaisemiseksi.
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Kysyttiin mikä on kouluruoan hinta ja epäiltiin, että se olisi halvempaa. Todettiin että
ruoka on ollut hyvää ja monipuolista ja että laadun pitää pysyä samana. Todettiin, että
Catering ei kilpaile kilpailutetuilla markkinoilla. Ihmeteltiin miksi eläkeläiset eivät voi
saada ruokaa omakustannushintaan. Kysyttiin myös työpaikkaruokailun
subventoinnista.
Todettiin että subventointiin kuluva raha voitaisiin tarvita johonkin muuhun
tarpeellisempaan, esimerkiksi kotihoitoon.
Päätös: Päätettiin, että pitää tehdä ehdotus, jossa eläkeläishinta olisi mahdollinen
mutta Cateringin ei tee tappiota. Päätettiin että sihteeri luonnostelee lausunnon joka
puheenjohtajan hyväksymänä lähetetään neuvostolle. Esitettävä raha on 150 000€.
Kouluruokia voisi testata eläkeläisille. Pääasia on ettei hinta nouse. Olemassa olevan
budjetin puitteissa pitää pysytä.

8. Laatu ja potilasturvallisuus selvitys (klo 14.30-15.15)
Vanhusten palvelujen erityisasiantuntija Niina Savikko kertoo vanhusten palvelujen
laatu ja potilasturvallisuusselvityksestä.

Päätös: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

9. Muut asiat (15.15-15.30)
9.1. Terveiset STM:n Vanhusneuvostopäivästä
Tilaisuus oli kuntien/alueiden vanhusneuvostoille järjestettävä Vanhusneuvostopäivä.
Tilaisuuden teemoina olivat Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017 ja
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa kärkihanke.
STM:n on lähettänyt Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten
omaishoitoa - kärkihankkeen hankesuunnitelman vanhusneuvostojen arvioitavaksi.
Erityisesti he toivovat palautetta keinoista, joilla ikäihmiset pystyvät paremmin
osallistumaan kunnalliseen suunnitteluun ja palveluiden järjestämisen suunnitteluun.
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan liittyen toivotaan pohdintaa siitä, miten
vanhusneuvostojen roolia voidaan vahvistaa kunnan suunnittelussa siten, että
ikääntyneiden tarpeet asumisen ja elinympäristön kysymyksissä tulevat paremmin
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huomioon otetuiksi.
Marja-Liisa Lahtinen kertoi että materiaali löytyy kutsusta:
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta 2013–2017 täältä.
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeesta täältä.
Kärkihankkeen hankesuunnitelmasta täältä.
Valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon kehittämisestä täältä.

Päivässä pidetyt esitykset Marja-Liisa Lahtinen laittaa vanhusneuvostolle kun saa ne.

9.2. Rahannostoautomaattien väheneminen
Rahannosto automaatteja poistetaan jatkuvasti lähiöistä, joissa asuu liikuntaesteisiä
vanhuksia. Karakalliossa sijaitsevan automaatin poistoa koskeva on laitettu nettiin.
Alueella on paljon ikääntyviä ihmisiä, joiden on mahdotonta mennä Turuntien toiselle
puolelle olevaan S-marketin luona olevaan automaattiin, koska Turuntien sillan yli on
mahdotonta kulkea esim. rollaattorin kanssa. Tänä päivänä monella ihmisellä ei ole
kuin automaattikortti ja Karakalliossa sijaitsee kaksi palvelutaloa, joiden asukkaat
ovat pahoillaan automaatin poistosta etenkin kun siitä ei ilmoitettu etukäteen. Tämän
automaatin poisto vaikuttaa myös paikallisten yrittäjien kaupantekoon. Myös
Mankkaalta on poistettu automaatti.
Asia haluttiin vanhusneuvoston käsittelyyn mahdollisia toimenpiteitä varten.
Päätös: Päätettiin käsitellä asia kun vammaisneuvostolta tulee lausuntoluonnos.

9.4. Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteiset lausunnot
Vammaisneuvosto toivoo että vanhusneuvosto liittyy vammaisneuvoston
luonnostelemaan asiakasmaksujen vapautusta ja pankkiautomaattien siirtoja
koskevaan lausuntoon.
Päätös: Päätetään asiasta kun saadaan lausuntoluonnokset.

9.3. Järjestötapaamisen aiheet
Järjestöjen tapaaminen pidetään 19.5.2016 klo 12.30-15.30 Valtuustotalon kahviossa.
Kutsu järjestötapaamiseen on mennyt järjestökirjeessä.
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Päätös: Vanhusneuvoston jäsenet laittavat aihe-ehdotuksia sihteerille sähköpostilla.

10. Tiedoksi
10.1. Osallistuva Espoo ohjelman ryhmähaastattelun tulosten esittely
Ryhmähaastattelun tulokset kerrotaan kaikille vaikuttamistoimielimille suunnatussa
tilaisuudessa 26.4.2016 klo 17.00-20.00 Valtuustotalon kahviossa. Kutsu tilaisuuteen
vanhusneuvostolle lähetetty sähköpostitse 23.3.2016.
10.2. Vuodelle 2017 haettavat sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustukset
Hakuaika: 15.9.2016 - 28.10.2016
Infotilaisuudet:
Ti 13.9.2016 klo 17.30-19.00, Valtuustotalo, kahvio Espoon katu 5, 02770
To 15.9.2016 klo 17.30-19.00, Valtuustotalo, kahvio Espoon katu 5, 02770

10.3. Oikaisuvaatimus koskien sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustuksia
Lautakunta hylkäsi Eläkeliiton Espoon yhdistys ry:n järjestöavustuksia koskevan
oikaisuvaatimuksen.
Todettiin, että kohtelu avustusten jaossa on ollut eriarvoista.
10.4. Matinkylän terveysaseman palvelujen järjestäminen peruskorjauksen
aikana, vastaus asukasyhdistysten kirjeeseen
Lautakunta merkitsi tiedoksi vastauksen. Matinkylän terveysaseman peruskorjaus
toteutetaan vuoden 2017 aikana ja sen kestoksi arvioidaan 8–12 kuukautta.
Antero Krekola kertoi että vanhusjärjestöt ovat ehdottaneet että kaupungin hallitus
käyttäisi otto-oikeutta asiassa. Ehdotettiin että vanhusneuvosto esittäisi
kaupunginhallitukselle otto-oikeuden. Todettiin että kaupungin hallitus ei ole vielä
päättänyt asiasta. Toivottiin, että asiaan liittyvät asiat kuten Puolarmetsän
korjaukseen laitetut rahat saataisiin esiin.
Ehdotettiin että Juha Metso kutsuttaisiin vanhusneuvostoon kertomaan Matinkylän ja
Olarin terveysasemien asiasta.
Todettiin, että asiasta on keskusteltu terveyspalveluiden johtajan Eetu Salusen ja
terveysasematoiminnasta vastaavan Tuija Kumpulaisen kanssa. Ei ymmärretty mitä
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uutta tietoa Metso voisi kertoa.
Nostettiin esiin, että oleellista on tietää miten paljon Omalääkärisi asema pystyy
ottamaan vastaan asiakkaita.
Päätös: Pyydetään Juha Metso kertomaan terveysasemien tilanteesta seuraavaan
vanhusneuvoston kokoukseen.
10.5. Lausunto Matinkylän elä ja asu -seniorikeskuksen hankesuunnitelmasta
Lautakunta toteaa, että Matinkylän elä ja asu -seniorikeskuksen hankesuunnitelma
noudattaa lautakunnan aiemmin hyväksymää tarveselvitystä. Lautakunta edellyttää
edullisempia ratkaisuja erityisesti parkkipaikkojen osalta, jotta toimitilavuokraa
saadaan alemmaksi.

11. Seuraavien kokousten / tapahtumien ajankohdat
Ryhmähaastattelun tulosten esittely
26.4.2016 klo 17.00-20.00 Valtuustotalo, Kahvio, Espoontie 5, Kartalla

Järjestöjen tapaaminen
19.5.2016 klo 12.30-15.30, Valtuustotalon kahvio

Kokous ja tutustuminen Palvelutalo Hopeakuuhun
25.5.2016 klo 12.00-12.30 Tutustuminen Palvelutalo Hopeakuuhun, Friisinkalliontie
10, 02210 Espoo Kartalla. Parkkilaput toimistosta!
25.5.2016 klo 12.30-15.30 Kokous Palvelutalo Hopeakuu, Friisinkalliontie 10, 02210
Espoo Kartalla

Kokous
24.8.2016 klo 12.30-15.30 Kokoomuksen ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoontie 5,
Kartalla

Kokous
29.9.2016 klo 12.30-15.30 Kokoomuksen ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoontie 5,
Kartalla
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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

Kokous
15.12.2016 klo 12.30-15.30 Kokoomuksen ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoontie 5,
Kartalla

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

__________________

__________________

Olli Männikkö

Niina Savikko

puheenjohtaja

sihteeri

__________________
Brita Pawli
pöytäkirjan tarkastaja
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