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Aika  torstai 12.11.2020 klo 15-16.35 
 
Paikka Henrikinhovin ruokasali 
 
Osallistujat Kuhlman Sanna puheenjohtaja 
  Einar Grundström 
  Leena Toivanen 
  Paula Koivisto     
  Paavo Valtanen 
  Sirpa Saarinen      
  Lauri Heiskanen asiantuntija 
  Paula Järvi  asiantuntija 
  Kirsi-Marja Polo esittelijä  
  Satu Lankinen sihteeri 
  Elina Heikkilä vierailija 
  Eija Latvaniemi vierailija 
   
 
Poissa Selina Koskela 
  Aila Uusiniitty 

Minna Kylä-Setälä puheenjohtaja 
   
 
Asialista 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Sanna Kuhlman avasi kokouksen klo 15. 
  

2. Todetaan läsnäolijat 
 

Sihteeri laittoi läsnäololistan kiertämään. 
 

3. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio 
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 

4. Muutokset vanhusneuvoston toiminnassa vs. Kessote 
 

Vanhusneuvoston toiminta jää kaupungin hoiviin. Esittelijäksi tulee vapaa-
aikapäällikkö Elina Heinilä ja sihteeriksi vapaa-aikasihteeri Eija Latvaniemi. 
Kessotesta tulee vanhusneuvostoon edustaja. Vanhusneuvoston toimintaohje 
tulee päivittää. Kuntavaalien jälkeen tehdään päivitys ja uusi vanhusneuvosto 
aloittaa. Perusturvalautakunta loppuu tähän vuoteen. Kessoten edustaja 
voidaan lisätä jo nykyiseen vanhusneuvostoon. Vierailijoita otetaan edelleen 
kokouksiin. Kyllä tämä tästä yhdessä! Elina Heikkilä on myös 
hyvinvointikoordinaattori. Tehdään vanhusneuvostosta enemmän kotona 
asuville kuntalaisille suunniteltua.  
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Vanhusneuvosto antaa edelleen mielellään lausuntoja. Kessotessa on 
synenergiaetuja, tavoitteena tasapuoliset palvelut. 

 
5. Vuosi 2021 sen suunnittelu, Olohuone ja kokousajankohdat 

 
Sovittiin, että toukokuussa järjestetään luontoretki kaupunkipuistossa 
Olohuoneen ohjelmana. Muutenkin voitaisiin lisätä ulkona yhdessäoloa ja 
kävelyä. Tapani Hulttisen ja Marjatta Rannan paikallistietoutta voidaan 
hyödyntää. Mietittiin, josko kuukausittainen treffipaikka olisikin 
kaupunkipuistossa. Tällöin tarjoilu tulee haasteeksi. Mietittiin, onko pakko olla 
tarjoilua. Olohuone-tilaa ei varata Invatuvasta. Kävely ei kuitenkaan kaikille 
käy. Sovittiin, että toiminta tarkentuu kevään aikana. 
Ensi vuoden kokouspäiviksi sovittiin 11.2., 11.3., 8.4. ja 10.6. 
Toimintasuunnitelmassa on kahdeksan kokousta vuodessa. Syksyn päivät 
sovitaan uuden vanhusneuvoston kanssa. Huittisten senioritalossa piti 
vierailla tänä vuonna, toivottavasti pääsemme ensi vuonna. Leena Toivanen 
on yhteydessä senioritaloon. 

 
6. Muut asiat 

 
Kirsi-Marja Polo pyysi ohjeistusta uusiin Kessoten nettisivuihin. Palvelut 
jaoteltuina osiin lapset, nuoret, aikuiset, ikääntyneet, kuulosti hyvältä. Pitää 
olla selkokielistä ja rauhallinen värimaailma.  
Ikäihmisille lähetetyistä korteista on tullut paljon kiitosta. Vanhustenviikon 
ohjelmasta, joka oli nostettu esiin lehdistössä, puheenjohtaja Minna Kylä-
Setälä antaa selvityksen ko. asiaan seuraavassa kokouksessa. 
Vanhusasiavaltuutettu on ikääntyneitten äänitorvi ja oikeuksien puolustaja. 
Yhteistyö kentän ja toimijan välillä pitää olla selkeä. Tällä hetkellä on 
katkoksia eduskunnan ja maakunnan välillä. Säästöt koskevat vanhuksia. 
Seuraava vanhusneuvoston kokous on to 17.12. 

 
7. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja Sanna Kuhlman päätti kokouksen klo 16.35. 

 
   
  Muistion vakuudeksi  Satu Lankinen, palvelusihteeri 
 


