ULVILAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 3/2016
Torstaina 31.3. klo 14:00

Paikkana Vanhainkoti Kullaankoto, juhlasali
Osoite: Koskitie 15, 29340 Kullaa
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

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jouko Vuohiniemi avasi kokouksen klo.14.06.
2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Esityslista hyväksyttiin ja läsnäolijat todettiin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Keskustelua käytiin kohdasta 4,
kullaan terveysaseman verinäytteidenoton jatkumisesta. Vuohiniemi oli
keskustellut ylilääkäri Esko Karran kanssa, joka oli luvannut
verinäytteidenoton jatkuvan. Hän oli sanonut, että terveyden-/sairaanhoitaja
voi ottaa näytteitä. Kivisalo oli keskustellut Ulvila ja Itä-Porin avopuolen
osastonhoitaja Elise Inbergin kanssa, joka oli sanonut verinäytteidenoton
olevan satadiagin toimintaa, johon ei perusturvalla ole mahdollisuutta
vaikuttaa. Hän sanoi, ettei satadiagin ottaja ole yhtään ylimääräistä aikaa
tyhjänpanttina, jollei verinäytteillä kävijöitä ole. Valli ehdotti tehtävän
kirjallinen kysely asiasta, jolloin saadaan kirjallinen vastaus asiaan. Asia sai
kannatusta jäseniltä. Aalto kertoi vielä, että verinäytteiden otosta on historiana,

että päiviä vähennettiin, jos ei saatu 18 näytteillä kävijää päivää kohden.
Päiviin ei kuitenkaan annettukaan kuin korkeintaan 16 aikaa, jolloin
automaattisesti päivät vähenivät. Jäsenet toivoivat, että selkeästi sovitaan päivä
ja aika kerran viikossa, eikä kävijämäärällä asiaan vaikutusta.
4. Järjestöjen esittämät asiat
Valtala kertoi, että häneen on ollut henkilö yhteydessä mammografia asiassa.
Hän oli pyytänyt lääkäriltä ainoastaan lähetettä mammografiaan, eikä ollut
pyytänyt maksusitoumusta. Lääkäri oli kieltäytynyt asiasta. Jäsenet tiesivät
sanoa, että Porissa Yrjönkadulla sijaitsevaan Terveystaloon voi mennä ilman
lähetettä ja saada mammografiakuvauksen.
Vuohiniemi kertoi tapauksesta, jossa oli hälytetty ambulanssi ja se oli tullut
paikalle. Työntekijät tutkineet asiakkaan ja käskeneet hänen tilata taksi eli he
eivät kuljeta sairaalaan. Tästä samaisesta asiasta oli muillakin tietoa ja
kokemuksia. Eräälle oli annettu paperi käteen ja naapurin käsketty viedä
sairaalaan, mutta paperin avulla pääsisi nopeammin hoitoon. Tällaisissa
tapauksissa ambulanssi ei veloita maksua, mutta yhteiskunnalle ambulanssin
ajo kyllä maksaa.
Äijälä kertoi, että jälleen oli Ulvilalainen asiakas otettu hoitolaitokseen Porin
perusturvassa ja kirjattu Porilaiseksi. Hän oli ehtinyt asua pari vuotta ja kun
kuoli, tuli hautauskustannukset kalliimmaksi Ulvilassa, kun oli
ulkopaikkakuntalainen. Tästä keskusteltiin ja todettiin, että näin ei enää voisi
tapahtua, sillä on sovittu Ulvilalaisten pysyvän Ulvilalaisina, vaikka hoidetaan
perusturvassa muilla alueilla.

5. Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Kankaanpää kertoi Ulvilan maakaupoista Pappilanlammen alueella.
Kyseltiin hieman mitä kuuluu Mysterin alueella olevalle palvelutalo
kiinteistölle, mutta tähän asiaan ei kenelläkään tällä hetkellä tietoa.

6. Muut asiat
Porin Yyterissä on eläkeliitonpäivä 5.4.. Tähän osallistuu Aalto Jorma,
Molkkari Sinikka ja Hilpa Männistö. He hakevat matkakulut vanhusneuvoston
budjetista osallistumisen jälkeen.

7. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo.14.40 ja todettiin seuraavan kokouksen olevan 28.4..
Paikaksi toivottiin Ulvilan sote-keskuksen neuvottelutilaa, jos vapaana. Lisäksi
kiitettiin Kullaankodon keittiön tarjoamisisa.

Kokouksen lopuksi Leena kertoi muutamalla sanalla nopeasti Kullaankodosta ym.
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