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Paikka  Palvelukeskus Henrikinhovi 
 
Osallistujat  Minna Kylä-Setälä puheenjohtaja 
  Sanna Kuhlman varapuheenjohtaja poissa 
  Aila Uusiniitty 
  Einar Grundström 
  Leena Toivanen 
  Paula Koivisto 
  Paavo Valtanen 
  Sirpa Saarinen  
  Selina Koskela  
  Lauri Heiskanen asiantuntija   
  Paula Järvi  asiantuntija  poissa 
  Kirsi-Marja Polo esittelijä/sihteeri   
  Satu Lankinen sihteeri  poissa  
  Elina Heikkilä vierailija 
  Eija Latvaniemi vierailija 
 
 

1. Puheenjohtaja Minna Kylä-Setälä avasi kokouksen klo 15 
 

2. Todettiin läsnäolijat 
 

3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio, johon ei tullut kommentteja 
 

4. Yhdistysten esittämät asiat  
 
Sirpa Saarinen toi terveiset kaupungille asennetuista ulkopenkeistä. Hän toi esille, 
että kaupungille toivotaan yleisö-wc-tä, vaikka kaupoissa niitä onkin, joen 
pohjoispuoli koetaan ongelmaksi, vaikka normaalioloissa esimerkiksi Henrikinhovin 
wc-hen pääsee virka-aikana.  
 
Kauvatsan eläkeläisten terveiset, ovat tyytyväisiä, kokoontuvat ahkerasti, siellä 
kokoontuessa usein ruokatarjoilu.  
 
Liikunnanohjaaja Paula Järven antamat jumppaohjeet saivat myös kiitosta. 
 
Paula Koivisto käynyt katsomassa Huittisten senioritalossa, ehdotti, että 
seniorijärjestöt lähestyisivät kaupunkia senioritalon rakentamisen eteenpäin 
saattamisesta Kokemäelle. Minna Kylä-Setälä mukaan Valtaväylän jutun perusteella 
oltu paljon yhteydessä häneen. Kylä-Setälä kertoi että, varauksia seniori taloon tulisi. 
Minna Kylä-Setälä kertoi myös, että Aran kanssa on neuvoteltu hankkeen 
vaatimasta kaupungin takauksesta, joka on nyt saatu alemmas (hankkeen arvosta n. 
25%).  
 



Puheenjohtaja Minna Kylä-Setälä toivoo vanhusneuvoston kantaa asiaan. 
Suunnitelmat senioritaloa varten sekä tontti ovat valmiina.  
 
Sovittiin, että vanhusneuvostolaiset kysyvät järjestöjensä kantaa asiaan ensi 
kokoukseen ja että asiaa valmistellaan kokousta varten. Elinä Heinilä valmistelee 
asian ja kuulee Minna Kylä-Setälää sekä kaupungin edustajia. Selvitetään myös, 
onko todella kokemäkeläisillä vanhuksilla halu muuttaa senioritaloon.   
 
Vanhusneuvosto asiantuntija elimenä, antaisi yhteisen kannanoton asiaan ja sopii 
tavan miten asiasta informoidaan esim. kaupunkia tai tehdäänkö asiasta esim. 
lehtijuttu. Einar Grundström kertoi vasemmistoliiton kannan olevan senioritaloa 
ajatellen myönteinen. Paavo Valtanen otti kantaa siihen, ettei asiaa ole tuotu 
virallisesti koskaan vanhusneuvoston käsittelyyn. Ehdotettiin aloitetta, mutta todettin, 
että valtuutetaan viranhaltioita valmistelemaan asiaa napakammin seuraavaan 
kokoukseen  
 
 

5. Muut asiat: 
 
Minna Kylä-Setälä antoi selvityksen vanhustenviikolla Sydän-Satakunnassa olleesta 
lehtijutusta, asia on paisunut huomattavasti vääriin mittasuhteisiin. Toimittajan 
yhteydenotto on hämmentänyt sekä vanhusneuvoston puheenjohtajan että 
vanhuspalvelupäällikön. Asiasta todettiin, että tietoa on annettu, mutta se ehkä ei ole 
saavuttanut kaikkia vastaanottajia riittävästi. 
 
Leijonien korttitalkoot vanhuksille on onnistunut. Kaupunki ja Leijonat tekivät 
yhteistyötä asian suhteen. Leijonat kirjoittivat hankkimansa kortit valmiiksi ja 
joulukortit toimitettiin kaupungin toimesta kaikille palveluiden piirissä oleville 
ikääntyneille asiakkaille. 
 
Kessote-muutosta käytiin läpi. Vanhuspalvelupäällikkö kertoi valmistelujen olleen 
mittavat: asiakkaita on informoitu ja joka kotiin on mennyt tiedote asiasta. 
Varsinaisen kehittämistyö jatkuu ensi vuonna, kun kaikki kuntayhtymään liittymiseen 
liittyvät hallinnolliset asiat on saatu päätettyä ja organisoitua.  
 
Vanhusneuvostolle on tullut kysely neuvoston toiminnasta, Jäsenet toivovat, että 
kysely toimitettaan heille sähköisesti 
 
Paavo Valtanen esitti, että toimintasääntöä käydään läpi uudenlaisen ja 
tehokkaamman toimintatavan löytämiseksi. 
 
Seuraavan kokouksen ajankohta on 11.2.2021 klo 15 

 
6. Kokouksen päättäminen pj päätti kokouksen klo 16.10 

 


