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Aika  torstai 14.3.2019 klo 15.30-17.20 
 
Paikka Henrikinhovin ruokasali 
 
Osallistujat Minna Kylä-Setälä puheenjohtaja 
  Sanna Kuhlman varapuheenjohtaja (paikalla klo 15.30-16.45) 
  Einar Grundström 
  Leena Toivanen 
  Paula Koivisto  
  Paavo Valtanen    (paikalla klo 15.30-17.15) 
  Selina Vastamaa 
  Sirpa Saarinen 
  Aino Seppälä varajäsen 
  Lauri Heiskanen asiantuntija 
  Paula Järvi  asiantuntija  (paikalla klo 15.30-17.15) 
  Johanna Mäntylä esittelijä ja sihteeri  
 
Poissa Aila Uusiniitty jäsen 
  Kirsi-Marja Polo esittelijä 
  Satu Lankinen sihteeri 
 
Asialista 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.30. 
  
 

2. Todettiin läsnäolijat 
 

Todettiin läsnäolijat.  
 

3. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio 
 

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 
 

4. Nuorten vaikuttajien ryhmä esittäytyy, keskustellaan 
yhteistyömahdollisuuksista heidän ja vanhusneuvoston välillä 

 
Nuorten vaikuttajien ryhmästä olivat paikalla Mikko Säylä (Kokemäen 
nuorisopalveluohjaaja) sekä ryhmän jäsenet Jeny Thanwises ja Maiju 
Grundström. 
 
Nuorten vaikuttajien ryhmä on perustettu 2013 Leader-rahoituksen 
hankkeena. Uuden kuntalain myötä on tullut esille enemmän. Lähtökohtana 
on alle 29-vuotias nuori, joka on kiinnostunut toiminnasta ja haluaa vaikuttaa 
asioihin. 
 
Sukupolvien välistä toimintaa tulee kehittää. Tammikuussa nuoret kävivät 
nuuttipukkeina Henrikinhovissa ja Vuollekodissa. Kiinnostus nuuttipukkeihin  
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syntyi, kun mietittiin, mitä nuuttipukit ovat olleet ja mitä ne ovat merkinneet. 
 
Vaikuttajanuorissa on 9 jäsentä, ikäjakauma on alle ja yli 18 vuotta. 
 
Vaikuttajanuoret ehdottivat yhteisiä seurailtoja. Voitaisiin vaikkapa pelata 
pelejä tai yhteisiä leikkejä. Vanhusten toiveet huomioitaisiin. Vanhusneuvosto 
ehdotti, että nuoret voisivat osallistua Olohuone-toimintaan jollain tavoin. 
Vuorovaikutusta esim. siitä, mitä oli ennen ja mitä nyt. On tärkeää saada 
nuoret liikkeelle. Hienoa, jos on joku jonka kanssa puhua ja olla. 
 
Pääsiäinen on tulossa, joten virpominen voisi olla mukava juttu. Kädentaidot 
ovat unohtuneet nuorilta. Nuorisotilassa voisi olla vanhusten ja nuorten 
yhteinen ilta syksyllä, jossa kerrottaisiin esim. vanhoista työtavoista. 
 
Otetaan seuraavassa kokouksessa esille yhteistyö eli mitä, missä ja milloin. 
 

5. Eeva Sarre ja Kaija Lahtinen kertovat iäkkäiden ravitsemuksesta ja 
ruokapalveluista 
 

Eeva Sarre on ruoka- ja siivouspalvelun päällikkö. Hän ei ollut paikalla, Kaija 
Lahtinen kertoi ruokapalveluista. 
 
Ruokapalvelun yksiköt ovat yhteiskoululla ja Henrikinhovissa. Henrikinhovista 
toimitetaan ruoka luonnollisesti Henrikinhovin osastoille, sekä Kumuun, 
Hovipajaan, terveysaseman ruokasaliin ja ateriapalveluasiakkaiden ruoat. 
 
Ruoka- ja siivouspalveluissa on henkilökuntaa n. 30. Henkilökunnasta on 
pulaa. 
 
Ateriapalveluruokiin laitetaan aina valmistuspäivämäärä. Usein kotihoidon 
työntekijät seuraavat, että asiakkaat syövät ruoan. Lääkärin määräämät 
erikoisruokavaliot hyväksytään ruokia tehdessä. 
 
Ruokalistojen suunnittelussa hyödynnetään Aromi-ohjelman ruokalistan 
runkoa. Tässä on pohjana kiertävä 12 viikon ruokalista. Ruoka on hyvää ja 
ravintorikasta. Lähiruoka-ajatus ei toimi. 
 
Henrikinhovista ei jää ylijäämäruokaa. Jos ruokaa jää yli, talon henkilökunta 
ostaa kotiinsa. 
 
Koululta jää ylijäämäruokaa ja aikaisemmin sitä on myyty SPR:lle. 
Omavalvonta ei silloin toteutunut. Määrät olivat myös epäselviä. 
Ylijäämäruoan myyntiä ei täten pystytä toteuttamaan. 

 
6. Yhdistysten esittämät asiat 

 
Einar Grundström kertoi, että edunvalvonta kiinnostaa ihmisiä. 
Muistutuksena, että Olohuoneessa on 10.9. aiheena edunvalvonta. 
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7. Muut asiat 
 

Lauri Heiskanen oli ollut yhteydessä eri tahoihin palohälyttimistä. 
Avopalvelupäällikkö Kaarina Kivenmaa kertoi, että omaiset ovat vastuussa 
kotihoidon asiakkaan palovaroittimesta. Jos ei ole omaisia, kotihoito testaa 
palohälyttimen kolmen kuukauden välein ja he kirjaavat testaukset ylös. 
Pariston vaihto hoidetaan. 
 
Kuulolaitearvioinnit tekee Irma Kulkki Keski-Satakunnan terveydenhuollon 
kuntayhtymästä. Myös kuntoutusohjaaja selvittää, mitä apuvälineitä asiakas 
tarvitsee. Asiakkaalle tehdään kotikäynti. Asiakas voi tarvita esim. 
valohälytintä tai tärinäpatjaa. 
 
Päätös tarvittavista apuvälineistä ei ole määrärahasidonnainen. Tarvittavat 
apuvälineet on asiakkaalle annettava ja kaupunki maksaa. Jos ei ole vielä 
sen kuntoinen, että saa kaupungin maksamana apuvälineet, voi niitä toki 
itsekin tilata. Ovat vaan melko kalliita. 
 
Seuraavaan kokoukseen pyydetään vammaispalveluista koonti 
kustannuksista ja monellako on käytössä apuvälineet sekä kartoitus 
nykytilanteesta. 
 
Olohuoneessa voitaisiin ottaa kahvit heti sitä mukaa, kun tulee tilaisuuteen. 
Susanna Ronimus OmaisOivasta oli hyvä esiintyjä. Häntä kannattaa kysyä 
muihinkin tilaisuuksiin. 
 
Induktiosilmukka pitää saada esim. kirjastoon käyttöön. 
 
Olohuoneen ohjelmasta lupasi Paula Järvi laittaa tiedot Kokemäen 
tapahtumakalenteriin. 
 
Hyvinvoinnin portaissa voitaisiin korostaa sitä, että osallistuttaisiin 
vapaaehtoistoimintaan. Tähän koordinointiin tarvittaisiin joku henkilö. Paljon 
on eri yhdistyksiä, mutta yhteistoiminta puuttuu. Puheenjohtajat pitää saada 
samaan pöytään. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja Minna Kylä-Setälä päätti kokouksen klo 17.20. 
 
 

 Muistion vakuudeksi Satu Lankinen, palvelusihteeri 


