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Läsnä
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Jouko Vuohiniemi
Kirsti Valtala
Margit Suominen
Olli‐Pekka Kumpula (tekn.)
Milla Lappalainen (sote)
Antti Paala (kh)

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

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jouko Vuohiniemi avasi kokouksen ja toivotti tervetulleeksi
kokoukseen kutsutun terveys‐ ja hyvinvointipalveluiden johtaja Esko Karran.

2 Esityslistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja esitti esityslistaan lisättäväksi kohtaan 6 syksyn kokouspäivät ja
vanhustenviikko. Hyväksyttiin tämän jälkeen esityslista.
Läsnäolijat todettiin.

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirjan todettiin olleen kokouksen kulun mukainen.
Todettiin lisäksi, että Ulvilan sote‐keskuksen parkkipaikalla on kuoppia ja
parkkiruudut maalaamatta edelleen. Teknisen toimen edustaja kertoi pahimpien
kuoppien olevan korjattu.
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Kysyttiin edellisessä kokouksessa käsitellyn Metsäkotitien nopeusrajoitusasian
etenemisestä. Sihteeri luki sähköpostitse saadun vastauksen teknisen osaston
suunnitteluinsinööriltä. Päätettiin jatkaa asian käsittelyä kohdassa 6.
Hyväksyttiin tämän jälkeen edellisen kokouksen pöytäkirja.
Muutettiin asioiden käsittelyjärjestystä ja päätettiin
hyvinvointipalveluita koskevat asiat ennen kohtaa 4.

ottaa

terveys‐

ja

Terveys‐ ja hyvinvointipalveluiden johtaja Esko Karra oli kutsuttu vastaamaan
kysymyksiin Kullaan terveysaseman verinäytteiden otosta ja Ulvilan sote‐keskuksen
kesäajan sulusta. Karra kertoi verinäytteiden oton kuuluvan SataDiagille, joka
edellyttää käyttömäärän olevan riittävä palvelun järjestämiseksi. Kullaalla asiakkaita
ei ole ollut riittävästi eikä palvelua ole tarkoitus aloittaa uudestaan.
Aiemmin on jo esitetty, että lääkärin vastaanottopäivinä sairaanhoitaja ottaisi
verinäytteet ennen vastaanoton avaamista. Puheenjohtajan mukaan tämä sopisi
terveysaseman lääkärille. Karra kertoi ettei asia ole näin yksinkertainen, koska
näytteet tulee myös kuljettaa. Terveys‐ ja hyvinvointipalveluiden ja kotihoidon tulisi
katsoa asiaa. Säännöllisten palveluiden piirissä oleville verinäytteiden oton voisi
sisällyttää hoito‐ ja palvelusuunnitelmaan ja järjestää asian terveysaseman ja
kotihoidon sisällä. Asiaa tulee tarkastella henkilö henkilöltä.
Puheenvuoron, jossa kerrottiin, ettei Kullaalla ole annettu niin montaa
näytteenottoaikaa mitä SataDiag on vaatinut että tulee olla jotta näytteenotto
järjestetään, Karra totesi olevan liioittelua. Kullaalla ei käy niin paljon asiakkaita.
Ehdotettiin, että tarvitsijoiden määrä tulisi kartoittaa ja saada tieto kuka hoitaa
verinäytteiden oton ja milloin.
Puheenjohtaja kysyi Sote‐keskuksen kesäajan sulusta koituvista säästöistä. Karra
vastasi suoraa säästöä tulevan esim. puhtauspalveluista. Muu näkyy Perusturvan
Ulvilalta laskuttamassa osuudessa. Ensisijaisesti tarkoitus on kuitenkin ollut turvata
palvelut henkilöstön lomista huolimatta. Tämä onnistuu paremmin, kun toiminnassa
on yksi lähipalvelukeskus paremmilla resursseilla kuin olisi kaksi samantasoista
keskusta auki pienemmillä resursseilla. Ulvilalaiset ovat käyneet Itä‐Porin
lähipalvelukeskuksessa, yhteispäivystyksen käyntimäärät eivät ole lisääntyneet.
Keskitetty ajanvaraus ei ole toiminut ja takaisinsoittoajat ovat olleet pitkiä.
Vastaajajoukko on ollut pieni lomista ja muista poissaoloista johtuen. Ennalta
tiedettiin, että keskitetyn ajanavarauksen käyttö vaatii opettelua alueiden erilaisista
toimintatavoista johtuen.
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Kysyttiin, tuleeko Ulvilan Sote‐keskukseen toinen sulku lomautuksista johtuen. Karra
kertoi, ettei lomautuksen aikaisia järjestelyjä ole suunniteltu vielä loppuun, mutta
totaalisulkua tuskin tulee.
Karra kertoi lisäksi muutoksista hyvinvointialueiden jaossa ja lähipalvelukeskusten
mahdollisesta profiloitumisesta tulevaisuudessa.
Puheenjohtaja kiitti Karraa vierailusta ja siirryttiin esityslistan kohtaan 4.

4 Järjestöjen esittämät asiat
Bussipysäkkien penkit on viety pois kirjaston kohdalta ja Vanhakylästä. Niitä
toivotaan takaisin. Teknisen toimen edustaja selvittää asiaa.

5 Kaupunginhallituksen esittämät asiat
Kaupunginhallituksen edustaja oli välittänyt puheenjohtajalle
kaupunginhallitus ei ole vielä kokoontunut eikä KH:lla ollut asioita.

tiedon

että

6 Muut asiat
Vanhustenviikkoa vietetään 2.‐9.10. teemalla ”Tekee mieli oppia”. Puheenjohtaja
kertoi Pappilanlammen palvelukeskuksen hallituksen miettivän kokouksessaan
tapahtuman järjestämistä.
Syksyn kokouspäiviksi sovittiin 15.9., 27.10. ja 24.11. Sovittiin, että marraskuun
kokouksessa päätetään onko joulukuussa kokous vai ainoastaan jouluruokailu.
Tehdään esitys tekniselle lautakunnalla 30km/h nopeusrajoituskyltin saamisesta
Metsäkotitien rivitalojen puoleiseen päähän.

8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jouko Vuohiniemi päätti kokouksen klo 14.42.
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