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HELSINGIN KAUPUNKI 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 
Kontulan seniorikeskus   MUISTIO 
 
 
ASIAKASNEUVOSTO 
 
AIKA 3.5.2022 klo 10.00-11.30 
PAIKKA Kontulan palvelukeskus / juhlasali 
 
LÄSNÄ  Arto Sahamies 
 Ritva Vesivalo 
 Virpi Aniluoto 

Kirsti Jäntti 
Pertti Pohjola 

 Riitta-Liisa Erkkilä 
 

Minna Viljamaa (pj.) 
Pia Pirhonen (muistio) 

 
POISSA    Armas Merisalmi 

Unto Ruokolainen 
  
 

1. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 
Käytiin edellisen kokouksen muistio läpi. Kokouksen muistiot on mahdollista saada     
paperisena kokouksen jälkeen tai sähköpostiin. 
  

2. SENIORIKESKUKSEN TOIMINTA 
 
Myllypuron seniorikeskukseen mennään tutustumaan kevään aikana. Minna ottaa 
yhteyttä heihin ja sopii tapaamisajan. Marja-talon toimintaan tutustutaan 
myöhemmin, kun koronatilanne rauhoittuu. 
 
Palvelukeskuksen aikataulu on muuttunut, nyt on mahdollisuus päästä illalla 
kädentaitopajalle keskiviikkoisin klo 17.30 saakka ja viikonloppuna kuntosalille 
sekä kädentaitopajalle. Kesäaikaan (kesäkuu, heinäkuu ja elokuu) palvelukeskus ei 
ole auki viikonloppuisin ja arkisin ovet menevät kiinni klo 16.00.  
 
Palvelukeskus siirtyy kesäaikaan kesäkuussa. Palvelukeskuksen ohjelma 
rakennetaan koko kesäksi kerrallaan ja ilmestyy toukokuun loppupuolella.  
 
Seniorikeskukseen on tullut palautetta: 

 
Palautelaatikko on kasvin takana piilossa. -> Kukka on nyt siirretty pois ja 
palautelaatikolle on nyt helppo mennä.  

 
Parkkipaikkoja on liian vähän. -> Parkkipaikkojen puutteesta tiedotetaan 
kaupunkia.   
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Uimaliput pitäisi voida maksaa käteisellä ja pankkikortilla. -> Asiaa selvitetään 
koko kaupungin osalla ja siitä tehdään yhteinen päätös kaikille palvelu- 
keskuksille. 

 
Pesuhuoneisiin tarvittaisiin istumispaikkoja. -> Minna selvittelee asiaa ja 
palataan tähän seuraavassa kokouksessa.  

   
Kontulan palvelukeskuksen ravintolasta on saatu palautetta, että ruoka on 
huonontunut viime aikoina entiseen verrattuna. -> Palautetta viedään 
eteenpäin. 

 
Kaikkia kehotetaan tutustumaan muiden palvelukeskusten tarjontaan. Etenkin 
miehille on tarjolla muissa keskuksissa ohjelmaa. Kontulan palvelukeskukseen 
suunnitellaan omaa ohjelmaa miehille, jota mahdollisesti toteutetaan syksyllä.  
 
Lakon vuoksi osa palvelukeskuksen toiminnasta on peruttu, kuitenkin suurin osa 
pystytään pitämään normaalin aikataulun mukaisesti. Näistä on palvelukeskuksen 
käytävillä ja aulassa erilliset ilmoitukset.  
 
Asiakasneuvoston valokuvaukseen on mahdollisuus kokouksen jälkeen. Kaikilta on 
kerätty luvat valokuvaukseen. Valokuvausta voidaan jatkaa myös myöhemmin 
erikseen ilmoitettuna aikana.  
 
Kontulan seniorikeskuksen johtaja Annu kävi esittelemässä itsensä ja kertomassa 
talon ajankohtaisista asioista.  
 

3. SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava asiakasneuvoston kokous pidetään maanantaina 6.6.2022  
klo 10.00 juhlasalissa.  
 

 
 


