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Aika  torstai 12.9.2019 klo 15.30-18.00 
 
Paikka Henrikinhovin ruokasali 
 
Osallistujat Minna Kylä-Setälä puheenjohtaja 
  Einar Grundström 
  Leena Toivanen 
  Paula Koivisto     
  Paavo Valtanen 
  Aila Uusiniitty 
  Kirsti Kylä-Setälä varajäsen 
  Lauri Heiskanen asiantuntija (paikalla klo 15.40-18) 
  Kirsi-Marja Polo esittelijä 
  Satu Lankinen sihteeri 
 
Poissa Sirpa Saarinen 
  Selina Vastamaa 
  Sanna Kuhlman varapuheenjohtaja 
  Paula Järvi  asiantuntija 
 
Asialista 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Minna Kylä-Setälä avasi kokouksen klo 15.30. 
  
 

2. Todettiin läsnäolijat 
 

Todettiin läsnäolijat. Vierailijana oli paikalla Harry Viita Kaiku ry:stä. 
 
4. Kaiku ry:n edustaja tulee kertomaan heidän toiminnastaan 
 

Harry Viita esitteli itsensä ja kertoi, miten teatteri on vienyt hänet mukanaan. 
Näytelmä Aarresaari tulee ensi-iltaan lokakuussa. Yhdistyksen käytössä on 
vanhan käräjäsalin tilat, jotka ovat hyvät. Katsomoon mahtuu 61 henkilöä, on 
kahvio ja hyvät pukeutumistilat. (Lauri Heiskanen saapui tämän asian 
käsittelyn aikana klo 15.40.) Yhdistys mielellään vuokraa tätä tilaa muillekin. 
 
Keväällä ohjelmistossa on draamaa. Ikäihmisille voitaisiin järjestää oma 
näytös. Järjestettäisiin kuljetus teatteriin, jotta kaikki pääsevät. Tila sopii 
liikuntarajoitteisille. Ympäri maakuntaa tulee katsojia näytöksiin. 
 
Casting-tilaisuuksista ohjaaja valitsee näyttelijät. Facebook on hyvä 
markkinointikeino. Aarresaaresta on syksyllä 18 näytöstä. (Harry Viita poistui 
kokouksesta klo 15.55.) 
 

3. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio 
 
Senioritaloasiassa odotetaan Aralta lausuntoa takausasiassa. 



------------------------------------------------------------   2(4) 

 

Induktiosilmukat tulivat kaupungin asiointipisteeseen ja kirjastoon.  
 
Olohuone kokoontuu tästä lähtien Invatuvalla. 
 
Vanhusneuvosto haluaa oman kustannuspaikan. Sihteeri Lankinen hoitaa 
tätä asiaa eteenpäin. 
 
Einar Grundström ja Paavo Valtanen kertoivat Olohuoneesta, jossa 
varatuomari Kirsi Äimänen kertoi edunvalvontavaltuutuksesta. Valtanen 
kertoi, että Äimänen on halukas tulemaan kertomaan myös testamentista. 
Valtasen mielestä hänet kannattaa ottaa puhumaan, oli hyvä esitelmän pitäjä. 
 
Facebookissa on ollut kesällä Henrikinhovin arvot esillä. 

 
5. Vanhusten viikko, juhla ja hyvinvointipäivä 

 
Vanhusten viikko on 6.-13.10.  
 
Sovittiin vanhusneuvoston juhlan ke 9.10. järjestelyistä. Sihteeri Lankinen 
lähettää tästä erikseen tiedotteen jäsenille, jossa näkyvät ohjelma sekä 
kunkin jäsenen tehtävät. 
 
Ti 8.10. Olohuoneessa on aiheena kansanlaulut. Esilaulajana on Mauri 
Vesanto. Sovittiin myös, että sihteeri Lankinen pyytää Mikko Eskolan 
kertomaan Villiönsuvannon tonteista ja markkinointikeinona olevasta 
olkilinnasta. 
 
Eija Latvaniemen tekemää vanhustenviikon esitettä jaetaan. Latvaniemi on 
tapahtumista lehdistöön yhteydessä. Paula Koivisto vie seuraavaan 
Olohuoneeseen esitteitä mennessään. 

 
8. Muut asiat 
 

Pitkäjärvi Golf Oy:n toimitusjohtaja Nina Rajainmäki kertoi golfista 
harrastuksena. (Saapui paikalle klo 16.50.)  
 
Golf on hyvä seniorilaji. Keväällä tulee ohjattuja ryhmiä. Ikäihmisten 
liikuntapäivä pystytään kätevästi järjestämään hallissa vaikkapa keskellä 
talvea. Kävelyä sopivalla alustalla liukastumatta on helppo järjestää. Voidaan 
suunnitella tilaan myös mm. petankkia tai puttausta. (Rajainmäki lähti klo 17.) 

 
6. Vanhustyön suunnitelmat vuodelle 2020/TA2020 

 
Kirsi-Marja Polo kertoi ensi vuoden talousarviosta. Kaupungin antama raami 
on 1,6 %. Tämä menee käytännössä jo palkkoihin. Henrikinhovin vakanssien 
lukumäärä on 42,5. Talousarvioon ehdotetaan 0,5 lähihoitajan toimi lisää. 
Asukkaat ovat entistä hoidollisempia. Varahenkilöstöön ehdotetaan lisää 
neljä lähihoitajan tointa. Lyhyisiin sijaisuuksiin on tullut työntekijät Sarastia-
rekrystä. Rahat varahenkilöstöön saadaan tästä. Varahenkilöstö paikkaa 
tarvittaessa Henrikinhovin ja kotihoidon välillä. 
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Lääkkeitten annosjakelu vakiintuu pitkäaikaisille asukkaille. 
Oppisopimuksella lähihoitajaksi pystyy kouluttautumaan jatkossakin. Ensi 
vuonna kaikki hoitajat talossa ovat lähihoitajia.  
 
Perhehoitaja on palannut työhönsä. Jatkossa ostetaan kaksi paikkaa 
Tulkkilasta ja kaksi-kolme paikkaa Kauvatsan perhehoidosta. Yksinäisille 
ikäihmisille perhehoito on hyvä vaihtoehto.  
 
Talousarvio on raamissa. Pitkäaikaisen asumispalvelun palveluseteleistä on 
vähennetty kaksi. Tällä hetkellä on myönnettynä 41 palveluseteliä. Täksi 
vuodeksi oli myönnetty rahat n. 46 palveluseteliin. Lisäksi Henrikinhovissa on 
34 pitkäaikaisen asumispalvelun paikkaa. Talousarvio käsitellään 18.9. 
perusturvalautakunnassa. 
 
Heinäkuun toteutunut mitoitus Henrikinhovissa oli 0,6. Tämä on 
edellytyksenä myös yksityisiltä palveluntuottajilta. Henrikinhovissa on 
siivouksessa kaksi työntekijää ja pyykkihuollossa yksi henkilö. 
 

7. Yhdistysten esittämät asiat 
 

Ei asioita. 
 
8. Muut asiat 

 
Seuraavat vanhusneuvoston kokoukset ovat 14.11. ja 12.12. 
 
Sihteeri Satu Lankinen ja jäsen Aila Uusiniitty menevät Satakunnan 
vanhusneuvoston järjestämään työseminaariin Poriin pe 4.10. 
 
Puheenjohtaja Minna Kylä-Setälä hoitaa Olohuoneen kahvitusasiaa. 
Seuraavan Olohuoneen kahvituksen maksaa vanhuspalvelut. Yrittäjien ja 
Olohuoneen yhteistyötä lisätään. Tällöin pitää huomioida tasapuolisesti 
kaikkia yrittäjiä.  
 
Muistakaa kukin kutsua varajäsen paikalle, jos olet itse kokouksesta pois! 
Tässä muistin virkistykseksi jäsenet ja varajäsenet: 
 
Minna Kylä-Setälä pj.  Sanna Kuhlman varapj. 
Aila Uusiniitty   Aino Seppälä 
Einar Grundström   Olli Nurmi 
Leena Toivanen   Pentti Keurulainen 
Sirpa Saarinen   Kirsti Kylä-Setälä 
Paula Koivisto   Paula Puronummi 
Paavo Valtanen   Eero Reikko 
Selina Vastamaa   Johanna Salmi 
Lauri Heiskanen   Jari Ruponen 
Paula Järvi    Elina Heinilä 
Kirsi-Marja Polo esittelijä  Johanna Mäntylä 
Satu Lankinen sihteeri 

 
Kokemäen vanhuspalvelut maksaa Leena Puotilan matkalaskun, kun hän  
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tulee puhujaksi vanhusneuvoston juhlaan.  
 
Muistikahvila alkaa to 19.9. klo 13 Invatuvalla. On aina joka kuukauden kolmas 
torstai. Muistiyhdistys maksaa kahvituskulut. Seniorien muistikerho on joka 
kuukauden ensimmäinen tiistai klo 14 SPR:n tilassa. Sihteeri Lankinen laittaa nämä 
tapahtumat kaupungin tapahtumakalenteriin. 
 
Satakunnan vanhusneuvosto pyydetään seuraavaan kokoukseen. Marraskuun 
kokouksessa mietitään ensi vuoden kokousten aikataulu ja Olohuoneen tapahtumat. 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja Minna Kylä-Setälä päätti kokouksen klo 18.00. 
 
 

 Muistion vakuudeksi Satu Lankinen, palvelusihteeri 


