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Ulvilan vanhusneuvoston kokous
Aika

21.1.2016 klo 14.00–15.00

Paikka

Palvelukeskus Himmelin kattopuutarha, Palokunnantie 39, Pori, 4krs.

Läsnä

Varsinaiset jäsenet:
Erkki Valli
Esko Seppälä
Hilpa Männistö
Jorma Aalto
Jouko Vuohiniemi
Kirsti Valtala
Margit Suominen
Jarkko Sarin (tekn.)
Milla Lappalainen (sote)
Tapani Kankaanpää (kh)

Varajäsenet:
Synnove Raveala
Matti Naskali
Raili Äijälä
Sinikka Molkkari
Sinikka Kuusman
Hannele Pohjavirta
Aino Välimäki
Jarmo Järvenpää
Leena Kivisalo
Leena Jokinen‐Anttila

Kokouksen alussa tutustuttiin palvelukeskus Himmelin osastoihin vanhuspalveluiden esimies
Leena Pentsisen johdolla ja kuultiin Himmelin toiminnasta.

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jouko Vuohiniemi avasi kokouksen.

2 Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Esityslista hyväksyttiin.
Läsnäolijat todettiin.

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin. Pöytäkirjaan korjattiin Hannele
Pohjavirta läsnä olleeksi ja tämän jälkeen pöytäkirja hyväksyttiin.
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4 Järjestöjen esittämät asiat
Puheenjohtajaan on otettu kahdesti yhteyttä, koska Vanhakylässä rivitaloissa on ollut
kylmä. Lämpötila on ollut 16 astetta huoneissa. Asia on selvitetty, talon kaukolämpö
on toiminut ja taloissa on oma lämmönsäädin josta voi säätää lämpöä lisää.
Asukkaiden on pyydettävä talonmiestä säätämään lämmitystä.

5 Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Kaupunginhallituksella ei ollut asioita.
Kaupunginhallituksen edustaja toi tiedoksi srk:n asioita. Seurakuntiin on tullut tieto
rovastikuntauudistuksesta. Ulvilan seurakunta on päätetty liittää Porin
hiippakuntaan. Liitos tulee voimaan 1.6.2016.

6 Kevään kokouspäivistä sopiminen
Kevään kokouspäiviksi sovittiin 18.2., 31.3., 28.4. ja 26.5. Helmikuun kokous pidetään
Pappilanlammen palvelukeskuksessa. Sovittiin myös, että joku kevään kokouksista
pidetään Kullaankodolla.

7 Muut asiat
Puheenjohtaja toi tiedoksi, että Pappilanlammen Palvelukeskukselta on tulossa kirje
kaupunginhallitukselle koskien pykälää palvelukotien hyväksyttävistä tiloista.
Kirjeessä esitetään että pykälä koskisi vain uusia palvelukoteja. Pappilanlammen tilat
ovat AVI:n hyväksymät, mutta kaikki tilat eivät täytä Perusturvan vaatimuksia.
Aiemmissa kokouksissa esille tuoduista asioista sydänfilmien ottoa Ulvilassa koskeva
asia on hoidettu. Kullaalla verinäytteiden ottoa ei ole aloitettu sovitun mukaisesti,
sovittiin että puheenjohtaja on asiasta uudelleen yhteydessä terveys‐ ja
hyvinvointipalveluiden johtaja Esko Karraan ja osastonhoitaja Elise Inbergiin.
Päätettiin, että puheenjohtaja ottaa yhteyttä Ari Kokkoon vanhusneuvoston tietojen
saamiseksi Ulvilan kaupungin sivuille.
Ulvilassa rakenteilla olevan palvelukodin työt ovat jälleen pysähdyksissä.
Rakennustarkastaja on vaatinut töiden jatkamista. Asiaan on puututtu koska lumi
sataa sisälle rakenteisiin.
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Sihteeri muistutti samana päivänä olevasta Porin vanhusneuvoston kokouksesta,
johon on kutsuttu Ulvilan ja Merikarvian vanhusneuvostot. Puheenjohtaja, sihteeri ja
3 jäsentä ovat menossa kokoukseen.

8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jouko Vuohiniemi päätti kokouksen klo 15.00.

Jouko Vuohiniemi
puheenjohtaja

Milla Lappalainen
sihteeri

