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Paikkana Ulvilan Sote-keskus, neuvotteluhuone
Osoite: Välskärintie 1
Läsnä:
Varsinaiset jäsenet:
Varajäsenet:
Erkki Valli
Synnove Raveala
Esko Seppälä
Matti Naskali
Hilpa Männistö
Raili Äijälä
Jorma Aalto
Sinikka Molkkari
Jouko Vuohiniemi
Sinikka Kuusman
Kirsti Valtala
Hannele Pohjavirta
Margit Suominen
Aino Välimäki
Jarkko Sarin (tekn.)
Jarmo Järvenpää
Milla Lappalainen (sote)
Leena Kivisalo
Tapani Kankaanpää (kh)
Leena Jokinen-Anttila
Paikalla on Ulvilan kaupungin talonrakennusinsinööri Olli-Pekka Kumpula
sekä perusturvalautakunnan edustajana Suvi Mykrä.
PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi jäseniä olevan hyvin paikalla. Pyysi
paikalle kutsutun perusturvalautakunnan edustajan Suvi Mykrän
keskustelemaan ensin asioista. Ja totesi samalla toisen paikalle kutsutun jäävän
koko kokouksen ajaksi teknisenpuolen edustajana.
Suvi Mykrä esitteli ensin itsensä ja kertoi luottamustoimi puolesta. Hän toivoi
mielellään kysymyksiä, joiden pohjalta voi asioihin vastailla. Kysyttiin koska
perusturvalautakunta hajoaa, johon hän vastasi, että kun uusi sote tulee, niin
vanhan lautakunnan toiminta todennäköisesti lakkaa tällöin. Hän totesi kolmen
Ulvilalaisen edustajan olevan altavastaajina, kun Porin edustajia on 16
kappaletta ja Merikarvialta on 2. Merikarviassa on asukkaita n. 3000 ja
Ulvilassa n. 13500, joten hänestä suhdeluku edustaja /asukas määrään ei oikein
ole kohdallaan. Perusturvalautakunnan Ulvilan edustajat ovat nykyään Suvi
Mykrä, Heinimäki Mikko ja Korkeaoja Hannu. Suvi toivoi aktiivista
yhteydenottoa, että he voivat viedä kentältä asioita kokouksiin.
Työntekijät ovatkin olleet terveysaseman sulun vuoksi häneen aika paljon
yhteydessä. Hän toivoikin, että syksyllä lautakunta saa selvityksen siitä, mikä
säästö näillä suluilla on saatu aikaan. Lisäksi ihmisiä on puhuttanut korkeat

korotukset maksuihin, joita perusturvalautakunta ei kannattanut, mutta Porin
hallitus käytti otto oikeutta ja hyväksy ne. Niistäkään hän ei näe tulevan
säästöä tänä vuonna, mutta ehkä pidemmällä ajanjaksolla tulee. Jäsenistä
ihmeteltiinkin lääkäritodistuksen korkeaa hintaa jatkossa. Maksut nousee
jolloin toimeentulotukea hakevien määrä lisääntyy.
Terveyspalveluiden ajanvarausnumero 02-621 5000 aiheutti keskustelua.
Koettiin, ettei ole toiminut, kun puhelimeen vastaava henkilö, ei ole nähnyt
lääkärin aikoja. Lisäksi muualla ei ole omalääkäri systeemiä, joka aiheuttanut
ongelmia. Numeron tiedotus ollut heikkoa, johon toivottiin parannusta.
Kehittämistä olisi vielä ja työntekijät toivottavasti osaisivat vastata oikein
jatkossa. Ikäihmisten kohdalla takaisinsoitto systeemi ei toimi, sillä pitäisi
pystyä kuuntelemaan ohjeet ja toimia niiden mukaan.
Lopuksi tuli jäseniltä mielipiteenä, että onko lautakunta turha, kun Porin
päättäjät voivat muuttaa lautakunnan päätöksiä. Lisäksi epäiltiin, että
tehdäänkö alkujaan budjetit liian alijäämäisiksi. Ensi vuonna pitäisi heti
vuoden alussa tietää tulevat säästöt ym.
Kiiteltiin kovasti Suvi Mykrää vierailusta ja koettiin molemmin puoleisesti,
että on hyvä nähdä välillä sekä keskustella asioista.
2. Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin esityslista kokouksen avauksen
muutoksella.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Edelliseen pöytäkirjaan lisätään Santran tilaisuuden osallistujaksi Sinikka
Kuusman.
4. Järjestöjen esittämät asiat
Toivottiin istumapaikkoja Hansa kauppaan ja asiaa oli tiedusteltu kauppiaalta.
Hän oli sanonut, ettei voida istumapenkkejä pitää, kun nuoriso valtaa ne
itselleen. Harmiteltiin asiaa, kun monelle ikäihmiselle olisi tärkeää saada
välillä istahtaa, että jaksaa kävellä koko kauppakierroksen.
Asioiden todettiin olevan sekaisin ja toivottiin selkeätä ohjeistusta kesänsulun
ajalta. Palveluneuvojien toivottiin olevan enemmän Ulvilassa, nyt heitä on
harvemmin ollut paikalla.
5. Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Hallitus ei ole käsitellyt vielä Olli-Pekka Kumpulan siirtymistä Jarkko Sarinin
tilalle Ulvilan vanhusneuvoston jäseneksi. Asemakaava muutoksia on tulossa

ja tarkoitus olisi rakennuttaa kerrostalo Suurpään alueelle. Kullaan alueen
jätevesiasiat laitetaan kuntoon, jota kaupunki tukee. Lisäksi valtuutettujen
vähentämistä hallitus on ehdottanut ja Vanhankylän koululle on tulossa
huutokauppa.
6. Muut asiat
Terveyskeskuksen parkkialueelle toivottiin, että autojen ruutupaikat saadaan
esille. Lisäksi toivottiin hoidettavan kuoppa kohta kuntoon. Margit kyseli millä
perusteella nopeusrajoitukset asuinalueille laitetaan. Hänellä on kokemuksena,
että esim. Metsäkotitiellä ajetaan todella lujaa. Olli-Pekka lupasi selvitellä
asioita.
Hän kertoi myös, että tekninen toimi huoltaa terveyskeskuksen
ilmankäyttökanavat sen sulun aikana. Yhteiskoulun keittiöön tehdään laajennus
ja Vanha-Ulvilan koulun remonttiasia etenee tarjouspyyntökierrokselle.
Keskeneräisestä palvelutalosta Kulmalantiellä ei tietoa, koska on yksityisen
rakennuttama.
Todettiin, että vastauskirjettä ei ole tullut kyselyymme koskien Kullaan
verinäytteidenottoa. Yritetään saada syksyn ensimmäiseen kokoukseen
avopuolen osastonhoitaja Elise Inberg tai ylilääkäri Marketta Matikainen.
Keskusteltiin Friitalassa olevan osuuspankin ja apteekin ovien ongelmasta.
Varsinkin osuuspankin sisälle on apuvälineen kanssa liikkuvan ikäihmisen
yksin täysin mahdotonta päästä korkean kynnyksen ja raskaiden ovien vuoksi.
Päädyimme tekemään Osuuspankkiin kirjelmän asiasta ja puheenjohtaja lupasi
toimittaa tämän osuuspankkiin.
Sihteerille oli tullut palaute Porissa 18.5. olleesta yleisötapahtumasta ja
syksyllä on tulossa vanhusneuvostojen jäsenille seminaari, johon kyseltiin
toiveita. Yhtäkkiä ei kenelläkään tullut mieleen mitään, mutta jokainen lupasi
miettiä jos seuraavassa kokouksessa olisi ehdottaa.
7. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo. 15.09 ja sovittiin seuraava kokous 18.8. klo. 14.00.
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