ULVILAN VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 4/2016
Torstaina 28.4. klo 14:00

Paikkana Ulvilan Sote-keskus, neuvotteluhuone
Osoite: Välskärintie 1
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.14.00.
2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Esityslista hyväksyttiin ja läsnäolijat todettiin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja mahdollisesti siihen liittyviä
asioita keskustellaan vielä muissa asioissa.
4. Järjestöjen esittämät asiat
Vuohiniemi kertoi, että häneen oli ollut moni työntekijä yhteydessä Ulvilan
terveysasemalta, koska terveysasema menee kesällä kesäsulkuun. Hän on ollut
yhteydessä kaupunginjohtajamme Moilaseen ja tämän jälkeen
perusturvajohtaja Nordmaniin. Toiveena olisi ollut huomioida
vanhuspalvelulaki ja ottaa yhteisiin neuvotteluihin mukaan
vanhusneuvostonedustaja. Tiedossa oli, että ammattiyhdistykset neuvottelevat
vielä asiasta. Todennäköisesti suluille ei mitään voida vaan ne tulevat
toteutumaan suunnitellusti. Asiasta ei vielä virallista tiedotetta ole ollut
julkisesti. Kivisalo tiesi kertoa myös, että Ulvilan terveysasema on kiinni 4.-

31.7., jolloin siellä ei ole mitään toimintaa tänä aikana. Lisäksi Kullaan
lääkärin vastaanotto suljettuna 27.6.-4.9. sekä neuvola suljettuna 27.6.-7.8.
välisen ajan. Julkiseen tiedotukseen tulee tieto, mitkä paikat ovat auki minäkin
aikoina. Ulvilan lisäksi todella moni paikka on kesällä tietyn ajan kiinni
säästösyistä.
Valtala kertoi, että heidän ryhmässään ollaan oltu huolissaan hoitajamitoitusten
laskemisesta eli kuinka tämä asia tulee vaikuttamaan hoidon laatuun jatkossa.
Kivisalo kertoi, että perusturvan laitosten mitoitukset lasketaan 0,55
mahdollisimman nopeilla ratkaisuilla. Toteutetaan lähinnä eläkkeelle jäännin
avulla ja laitos henkilökunnan siirroilla kotihoitoon. Ulvilassa mitoitus on ollut
hyvä Kullaankodolla ja tarkoittaa siellä viiden henkilön vähennystä.
Lomautuksia ja irtisanomisia ei ole tulossa. Sijaisten ottaminen lyhytaikaisiin
sijaisuuksiin on kielletty.
Keskusteltiin perusturvalautakunnan jäsenistämme eli Ulvilalla on kolme
edustajaa siellä. Valli ehdotti lähettämistä kutsua seuraavaan kokoukseemme.
Heinimäki Mikko on ollut puhumassa meille viimeksi, joten ehdotettiin Mattila
Johannan kutsumista.
5. Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Kaupunginhallituksella ei oikeastaan asioita ollut. Metsää on Kullaan alueelta
saatu myytyä. Vanhankylän ala-asteen kouluremontti on arvioitu yli 5
miljoonan arvoiseksi.
Sarin Jarkko on kuulunut varsinaisena jäsenenä neuvostoon ja hän on jäämässä
eläkkeelle. Hänen seuraajansa on jo valittu ja toivotamme hänet tervetulleeksi
ryhmäämme. Hallintojohtaja Polvenlahti Mikko on myös jäämässä eläkkeelle
syksyllä ja pitää vuosilomansa ensin, joten toukokuun kokouspöytäkirjasta
lähtien lähetämme kokouspaperimme talouspäällikkö Airaksisen Mikolle.
6. Muut asiat
Männistö toi viestiä, että ryhmä oli pettynyt, kun vanhusneuvoston jäseniä ei
ollut saapunut kutsuttuun tilaisuuteen kuin ainoastaan puheenjohtaja. Hän
kiitteli Vuohiniemeä, joka asian oli hoitanut hyvin.
Suominen halusi tuoda kiitoksen tekniselle osastolle, joka oli hoitanut
jokisillan jalkakäytävien isot urat umpeen.
Kivisalo kertoi tässä vaiheessa, että edellisessä kokouksessa puhuttanut
Ulvilalaisen hautaus ulkopaikkakuntalaisena omaan seurakuntaan, on

selvitetty. Asianomaisen asukkaan omainen oli tehnyt muuttoilmoituksen ja
näin siirtänyt omaisensa Porin kaupungin asukkaaksi. Muuttoilmoitusta ei
tarvitse tehdä paikkakunnan vaihdoksena, vaan ainoastaan postiosoitteen
muutoksena. Lisäksi perusturvan vanhuspalveluiden esimiehille on asiasta
jälleen tiedotettu ja painotettu kiinnittämään asiaan huomiota, ettei virhettä
tehdä asukkaan sisäänkirjauksessa.
Kivisalo kertoi Satakunnan vanhusneuvoston kokouspöytäkirjasta 2/2016.
Lisäksi jaettiin esitteitä kevään mainio yleisötapahtuma ikäihmisille 18.5.-16
klo. 10.00-16.00.
Toiminnallisia muutoksia perusturvassa on liittyen, että kaikki
toimistotyöntekijät löytyvät Maantiekadun hallinnonrakennuksesta Drakennus. Lisäksi Ulvilalaisille tuttu palveluohjaaja Lilja Eija ( entinen Hakala)
on siirtynyt Keski-porin SAS-työhön. Muistiselvityksiä hän tekee vielä, kunnes
selviää kuka jatkossa Ulvilan alueella niitä tekee. Omaishoidonasioita hoitava
henkilö siirtyy lähiaikoina Viikkarin valkamaan, johon keskitetään
palveluohjaajat. Puh. 044-701 0532.
Palveluohjaaja Sarin Kirsi jatkaa edelleen Himmelissä työtään ja hän hoitaa
intervalliasiat ja ympärivuorokautisten hoitohakemukset Ulvilan alueelta. Puh.
044-701 6706.
Keskustelua aiheutti puolesta ja vastaan Friitalan keskustaan tehtävä ojan
ylittävä silta.
Aalto kertoi olleen Yyterissä tilaisuudessa, josta viime kokouksessa oli
puhetta. Hän toi terveiset sieltä, että meillä on asiat aika hyvin verrattuna
edelleen moneen muuhun paikkakuntaan. Monissa paikoissa on esimerkiksi
jäsenet täysin poliittisesti valittuja.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.45 ja kiiteltiin kokouskahvi
tarjoamisia, jotka tulivat sote-keittiöltä.
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