
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä  

 
Asialista 

 

 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä | PL 46 | 05801 Hyvinkää  
etunimi.sukunimi@keusote.fi | kirjaamo@keusote.fi | keusote.fi  
 

      | 1 | 
 

 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvosto, 1–

2022 
 

Aika torstai 3.11.2022, klo 17.00–19.20 

Paikka Hotelli Sveitsi 

Läsnäolijat Riitta Puupponen, Hyvinkää 

Leena Räisänen, Hyvinkää 

Liisa Majanen, Järvenpää 

Lars-Erik Wilskman, Järvenpää 

Veikko Ollila, Nurmijärvi 

Jorma Niinistö, Nurmijärvi 

Anja Matikainen, Tuusula 

Leena Mäkelä, Tuusula 

Aija Lavikainen, Mäntsälä 

Liljan-Kukka Runolinna, Pornainen 

 

Muuta osallistujat: 

Maiju Tapiolinna, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus, poissa 

Kristiina Kariniemi-Örmälä, Keusote 

Johanna Kiianmies, Keusote 

Tero Seitsonen, Keusote 

Heli Jahnukainen, Keusote 

 

 

1. Yhteisen tilaisuuden avaus  
Kristiina Kariniemi-Örmälä ja Tero Seitsonen avasivat yhteisen tilaisuuden.  

 

2. Keusoten prosessien mallintamisen projektin tilannekatsaus ja 

alueellisten vaikuttamistoimielinten osallistumismahdollisuudet, Heli 

Jahnukainen 
• Esittely: Keusoten erityisasiantuntija Heli Jahnukainen esittelee Keusoten 

prosessien mallintamisen projektin tilannekatsauksen.  
o Päätösesitys: Keskusteltiin tilannekatsaukseen liittyen ja evästettiin 

valmistelijaa jatkotyöskentelyyn liittyen. Neuvostot päättävät 
edustajistaan ja varaedustajistaan prosessityöryhmään 
kokouksissaan. 

 

3. Siirtyminen hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten 

järjestäytymiskokouksiin 
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4. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston puheenjohtajan 

ja varapuheenjohtajan valinta toimintakaudelle 
• Esittely: Valitaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja 
o Päätös: Alueellisen vanhusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin 

Liljan-Kukka Runolinna. Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Leena 
Mäkelää ja Lars-Erik Wilskmania. Äänestyksen jälkeen Leena 
Mäkelä sai 4 ääntä, Lars-Erik Wilskman 6 ääntä. Alueellisen 
vanhusneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Lars-Erik Wilskman.  

 

5. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston 

toimintasääntö, luonnos 
• Esittely: Käydään läpi toimintasääntöluonnos ja tehdään keskustelun 

pohjalta nousevat muutosehdotukset. Toimintasääntö viedään 
aluehallituksen päätettäväksi 15.11.2022 

o Päätös: Käytiin läpi toimintasääntöluonnosta, keskusteltiin muutos- 
ja täydennystarpeista sekä kirjattiin muutos- ja 
täydennysehdotukset toimintasääntöluonnokseen liitteen 
mukaisesti.  

 

6. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston toiminnan 

vuosikello 
• Esittely: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksien määrä 

vuodelle 2023 
o Päätös: Vanhusneuvosto päätti kokoontua vähintään kuusi kertaa 

vuodessa ja pitää lisäksi vähintään yhden puolen päivän seminaarin 
vuodessa. Kokouspäiväksi sovittiin tiistai klo 14 alkaen.  

o Vanhusneuvosto päätti pitää puolen päivän seminaarin vielä tämän 
vuoden puolella teemoina lain perustelut liittyen vanhusneuvoston 
toimintaan, lisäksi toivottiin aluehallituksen puheenjohtajan 
puheenvuoroa. Seminaaripäiväksi sovittiin 28.11. klo 14–17 
Hyvinkään Sveitsissä.  

o vuoden viimeinen vanhusneuvoston kokous sovittiin pidettävän 
13.12. klo 14 Hyvinkään Sveitsissä, kokous on hybridi. Tähän 
kokoukseen mm. CaseM-koulutus, vuoden 2023 kokousajankohdat 
ym.  

 

Tiedotettavat /muut asiat  

  

 

• Sovittiin WhatsUp-ryhmän perustamisesta (Kristiina perustaa ryhmän ja poistuu sen 
jälkeen itse ryhmästä) 
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• Tuleviksi kokousasioiksi nostettiin Casem-koulutus, uusien hyvinvointialuejohtajien 
esittäytymiset sekä hyvinvointialuejohtajan esittäytyminen. Muista kokousasioista 
sovitaan lähempänä kokousajankohtaa.  

• sovittiin yhteystietojen jakamisesta vanhusneuvoston jäsenten kesken 
• IKVAn päälliköt Johanna Kiianmies ja Minna Koivumäki osallistuvat 

vanhusneuvoston kokouksiin 

 

 

Pöytäkirja hyväksyttiin kokouksessa. 
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