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Ulvilan vanhusneuvoston kokous
Aika

18.2.2016 klo 14.00–14.40

Paikka

Pappilanlammen Palvelukeskus, Pappilantie 3, Vanha‐Ulvila, takkahuone.

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 Kirsi‐Marja Stranden kertoi Pappilanlammen palvelukeskuksen toiminnasta,
tiloista ja taloudellisesta tilanteesta. Pappilanlammella on palveluasumista, tehostettua
palveluasumista ja päivätoimintaa. Lisäksi tarjolla on lounasta. Ateriapalvelu on lopetettu
kannattamattomana. Palvelukeskuksen taloudellinen tilanne on tiukka. Kaikki saatava tulo
käytetään talon toimintaan. Kotona asuvat ikäihmiset ovat alkaneet käyttää enemmän
Pappilanlammen palvelukeskuksen palveluja.

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 hyväksyttiin
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4 Järjestöjen esittämät asiat
Aiemmin sovitun mukaisesti Ari Kokkoon on oltu yhteydessä ja Ulvilan kaupungin
sivuilla on lisätty vanhusneuvoston yhteystiedot. Vanhusneuvoston pöytäkirjat
lisätään sivuille jatkossa aina pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen. Sihteeri toimittaa
pöytäkirjan Ari Kokolle.
Vanhusneuvosto on aiemmin esittänyt, että verinäytteiden oton Kullaan
terveysasemalla on jatkuttava. Näin ei ole tapahtunut. Puheenjohtaja on ollut
uudestaan yhteydessä terveys‐ ja hyvinvointipalveluiden johtaja Esko Karraan
verinäytteiden otosta Kullaan terveysasemalla. Karra on luvannut olla yhteydessä
terveysaseman lääkäriin asian hoitamiseksi.
12.4.2016 klo 14 on Santrassa Eläkeliiton tilaisuus, johon toivotaan vanhusneuvoston
edustajia esittäytymään ja puheenjohtajalta alustusta.
Keskusteltiin Porin vanhusneuvoston kokouksesta, johon oli kutsuttu Ulvilan ja
Merikarvian vanhusneuvostot. Porin vanhusneuvoston kokoonpano eroaa paljon
Ulvilan vanhusneuvostosta. Ulvilassa jäsenet ovat eläkeläisjärjestöjen edustajia. Porin
vanhusneuvoston kokouksessa esillä olleen senioritilaisuuden mainoksia on ollut
mm. sanomalehdessä. Tilaisuus on 19.2.
Ulvilassa on myynnissä kiinteistö, johon oli rakenteilla palvelukoti. Rakennustyöt
keskeytyivät syksyllä. Kunnan rakennustarkastaja tarkastaa kiinteistön ennen kuin
rakennustyöt mahdollisesti jatkuvat.

5 Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Kaupunginhallituksella ei ollut asioita.

6 Muut asiat
Tekniselle puolelle annettiin tiedoksi, että kevyen liikenteen väylät ovat liukkaita.
Teknisen puolen edustaja kertoi, että väyliä pidetään mahdollisuuksien mukaan
kunnossa. Keliolosuhteet ovat kuitenkin olleet poikkeuksellisen liukkaat ja liukasta on
ollut muuallakin.
Sihteeri välitti paikallaolijoille Leena Kivisalon kutsun maaliskuun kokouksen
järjestämiseen Kullaankodolla.
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8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jouko Vuohiniemi päätti kokouksen klo 14.40.

Jouko Vuohiniemi
puheenjohtaja

Milla Lappalainen
sihteeri

